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Występ zespołu „Nosowiany” z Nosówki

Burmistrz Wiesław Dronka, przekazał symbolicznie klucz
do miasta Tadeuszowi Płoszajowi, Dyrektorowi PODR

Uczestnicy biegu ulicznego

W numerze:
Lista inwestycji,
nad którymi pracuje
Urzad Miejski
w Boguchwale

Fotorelacja
z tegorocznych
Dni Boguchwaly

Jubileusz XX-lecia
Klubu Tanca
Towarzyskiego
Dzet
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3 czerwca odbył się piknik rodzinny,
podczas którego występowały zespoły
artystyczne z Boguchwały i z Rze-
szowa, były także atrakcje dla dzieci, gry
i zabawy.

Odbyły się również rozstrzygnięcia
trzech konkursów bibliotecznych, a tak-
że plebiscyt czytelniczy „Najlepsi z Naj-
lepszych”.

Organizatorzy: Parafia Boguchwała,
Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum
Kultury w Boguchwale, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Boguchwale.

Korowód bajkowyKorowód bajkowy

Nagrody w Plebiscycie
Czytelniczym Najlepsi
z Najlepszych wręczała
Ewa Śliwa dyrektor
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale

Nagrody w Plebiscycie
Czytelniczym Najlepsi
z Najlepszych wręczała
Ewa Śliwa dyrektor
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale

Przed budynkiem biblioteki prowadzona była akcja
Cała Polska Czyta Dzieciom
Przed budynkiem biblioteki prowadzona była akcja
Cała Polska Czyta Dzieciom

Przedszkolaków i wszystkich zgroma-
dzonych przywitał proboszcz parafii
Boguchwała ks. Mariusz Mik

Przedszkolaków i wszystkich zgroma-
dzonych przywitał proboszcz parafii
Boguchwała ks. Mariusz Mik

Turniej szachowy
w plenerze
Turniej szachowy
w plenerze

Występ najmłodszych tancerzy z zespołu DżetWystęp najmłodszych tancerzy z zespołu Dżet

PIKNIK RODZINNY
w Boguchwale

PIKNIK RODZINNY
w Boguchwale
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Zespół redakcyjny: Ewa ŚLIWA, Aneta PYZA
Informacje do zakładki „Wiadomości samorządowe” przygotowują

pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów
oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie
zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglą-
dy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Druk: Drukarnia „DUET”, tel. 17 87 11 281; m.michalik@drukarnia-duet.pl

Czekamy na sygnały.
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,

ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała;
tel./fax 17 87 15 355; e-mail: gbp@boguchwala.pl

Spis treœci

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

POMAGAMY NASZYM

CZYTELNIKOM!!!

Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZ-
P£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³osze-
nie faxem: 17 87 15 355.

NAPISZ DO NAS!!!

Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 17 87 15 355 lub
zostaw w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale.

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sporto-

wa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul. Spor-

towa)
6. Sklep wielobranżowy M. Guber-

nat (ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” – J. Bogusz
10. Sklep Juropol

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Sklep p. Opalińska
2. Sklep p. Lib
3. Lokalny Ośrodek Kultury

Gdzie można otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”

4. Sklep nr 3 (GS)
5. Lokalny Ośrodek Kultury
ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)
5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury
ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NOSÓWKA
1. Sklep B. Bać
2. Lokalny Ośrodek Kultury

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep p. Dominika Książek
KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury
WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzys-

ka 1)

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale oraz wszystkie jej
filie na terenie gminy Boguchwała

Od
Redakcji
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ści Boguchwalskich” znajdziecie Pań-
stwo informacje o planach inwesty-
cyjnych w każdej miejscowości gmi-
ny, stanie opieki przedszkolnej a tak-
że relacje z trzech ostatnich sesji
Rady Miejskiej w Boguchwale.

W tym numerze przeczytacie Pań-
stwo także o zrealizowanych projek-
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nych i sportowych, działalności szkół
i innych instytucji.
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ciepłych dni oraz udanego wypo-
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Wiadomoœci samorz¹dowe

Przestrzeñ dla kultury,
rekreacji i sportu

W tym roku oddaliśmy do użytku chod-
nik w Niechobrzu. Projekt pn. „Ukształto-
wanie przestrzeni publicznej w Niechobrzu
poprzez wykonanie chodnika w centrum
miejscowości oraz remont sali widowisko-
wej i klatki schodowej w domu ludowym”
miał na celu stworzenie lepszych warun-
ków do prowadzenia działalności kultural-
nej, oświatowej i sportowej dla mieszkań-
ców a także poprawienie bezpieczeństwa
poprzez budowę chodnika. Koszt całej in-
westycji wyniósł 480 tys. zł z czego pozy-
skaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad
200 tys. zł.

Równie skutecznie aplikowaliśmy
o środki z „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013”. Celem jest remont
oraz wyposażenie domów ludowych z te-
renu Gminy na łączną kwotę 2,2 mln zł.
Do grupy projektów zostały włączone in-
stytucje kultury w Zgłobniu, Zarzeczu, Kie-
lanówce, Nosówce, w Niechobrzu i Luto-
ryżu. W ramach programu wykonano
ogólny remont pomieszczeń połączony
z wymianą i uzupełnieniem doposażenia.

Trwają prace związane z przygotowa-
niem postępowań przetargowych na
wykonanie inwestycji dla instytucji kul-
tury w Racławówce, Lutoryżu oraz wie-
lofunkcyjnego budynku w Mogielnicy.

Radosna Szko³a
Przystąpiliśmy do realizacji projektu

budowy placu zabaw, zlokalizowanego
przy SP w Boguchwale, w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła”. Inwestycja ma
na celu stworzenie odpowiednich warun-
ków dla rozwoju aktywności ruchowej
najmłodszych mieszkańców naszej gmi-
ny. Koszt realizacji zadania to ponad 128
tys. zł z czego wartość pozyskana sta-
nowi 50% kwoty.

Remont i modernizacja
obiektów u¿ytecznoœci
publicznej

W tym roku rozpocznie się przebu-
dowa i wyposażenie targowiska w Bo-
guchwale. Zamierzamy wykonać remont
wiaty handlowej, nawierzchni placu tar-
gowego, chodników, pasu zieleni, budo-
wę oświetlenia oraz przebudowę wodo-
ciągów. Koszt całego zadania to ponad
1,1 mln zł z czego 700 tys. zł stanowią
pozyskane środki.

Również inwestycje realizowane
przez spółkę gminy Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego w Boguchwa-
le cieszą się dużym zainteresowaniem.
Pod koniec roku zostanie oddane do
użytku 48 mieszkań, znajdujących się
przy ul. Przemysłowej.

Z£Ó¯ ZAP-3
– NIECH TWOJE

PIENI¥DZE WRÓC¥
TAM GDZIE MIESZKASZ!

Szanowni Mieszkańcy!
Płacąc podatek dochodowy zgodnie

z miejscem zamieszkania, zwiększamy
możliwości inwestycyjne gminy!

Uprzejmie informujemy, że Urząd
Skarbowy przekazuje część podatku
dochodowego do budżetu Gminy Bogu-
chwała wówczas, gdy jesteście Państwo
zameldowani w Naszej Gminie.

Jeżeli z różnych powodów nie jeste-
ście Państwo zameldowani w Gminie
Boguchwała, a zamieszkujecie na jej te-
renie, pamiętajcie wystarczy wypełnić
formularz aktualizacyjny ZAP-3 i złożyć
w Urzędzie Skarbowym, wówczas część
Państwa podatku dochodowego trafi do
naszej gminy.

NIECH TWOJE PIENIĄDZE
PRACUJĄ TAM GDZIE MIESZKASZ!

Ambitny plan inwestycyjny
na 2012 rok

Lista inwestycji, nad którymi pracuje Urz¹d Miejski w Bogu-
chwale w tym roku jest d³uga. S¹ to g³ównie inwestycje
w infrastrukturê techniczn¹, ale nie brakuje równie¿ tych
adresowanych bezpoœrednio do mieszkañców. Realizowane
inwestycje dotycz¹ wszystkich miejscowoœci naszej gminy.

W co inwestujemy
Duża część inwestycji to wydatki na

infrastrukturę techniczną. Zdecydowa-
nie najważniejszym działem inwestycji
są drogi i komunikacja – ponad 2,9 mln
zł tegorocznego budżetu gminy.

Jedną z ważniejszych inwestycji dro-
gowych jest przebudowa ul. Kopernika
w Boguchwale. Rozpoczęcie prac bę-
dzie możliwe, po uprzedniej wymianie
sieci wodociągowej przez MPWiK Rze-
szów. Projekt inwestycji zakłada m.in.
przebudowę nawierzchni drogowej,
chodnika, częściowa przebudowa
oświetlenia, kanalizacji deszczowej, za-
montowanie progów zwalniających.
Wartość całej inwestycji to koszt 770 tys.
zł, z czego 540 tys. zł stanowią środki
budżetowe.

Kontynuowany jest program remon-
tu, przebudowy i budowy dróg gmin-
nych we wszystkich sołectwach i mie-
ście.

Trwają prace projektowe związane z:
* przebudową skrzyżowania drogi kra-
jowej nr 9 z ul. Łąkową (zadanie jest nie-
zwykle ważne z uwagi na częste kolizje),

* budową kanalizacji deszczowej przy
ul. Bocznej Technicznej,
* przebudową drogi Boguchwała-Luto-
ryż od ul. Tkaczowej-Kolejowej-Partyzan-
tów-Lutoryż Kolonia,
* budową skrzyżowania i zjazdu z drogi
krajowej nr 9 na Wisłoczysko.

Realizowane są inwestycje związane
z rozbudową oświetlenia ulicznego.
* Zgłobień-Zapłocie – wykonanie oświe-
tlenia na odcinku o długości 200 mb,
* Zgłobień k. kościoła – wykonanie
oświetlenia na odcinku o długości 300
mb,
* Zarzecze – montaż 2 słupów oświetle-
niowych,
* Nosówka – wykonanie oświetlenia na
odcinku o długości 350 mb,
* Wola Zgłobieńska – wykonanie oświe-
tlenia na odcinku o długości 160 mb.

Jak co roku, przekazujemy środki fi-
nansowe dla powiatu rzeszowskiego na
realizację zadań na terenie naszej gmi-
ny. W roku bieżącym są to:
* opracowanie projektu przebudowy
drogi powiatowej Nosówka-Zgłobień-
Wola Zgłobieńska (kwota 60 000,00 zł),
* budowa chodników przy drogach po-
wiatowych w Nosówce, Kielanówce,
Racławówce i Zarzeczu (kwota 385
000,00 zł),
* remont chodników przy ul Kolejowej
w Boguchwale (kwota 102 000,00 zł).
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Wiadomoœci samorz¹dowe

Przedszkole
dla każdego dziecka

Pierwszym etapem kształcenia w systemie oświaty jest
wychowanie przedszkolne, które zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty z dnia 7 września 1991 r. obejmuje dzieci w wieku
3-6 lat.

Mimo, że w ciągu ostatnich czterech lat nastąpił w Polsce
znaczny wzrost liczby dzieci uczęszczających do placówek
wychowania przedszkolnego, Polska wciąż plasuje się na
dalekich pozycjach na tle innych krajów europejskich. Jed-
nak ten problem nie dotyczy naszej gminy. Przedszkola na
terenie gminie są w stanie przyjąć wszystkie dzieci.

W gminie wychowaniem przedszkolnym objętych jest 581
dzieci, tj. 73% wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat.

Do placówek wychowania przedszkolnego na terenie gmi-
ny Boguchwała uczęszcza 12 dzieci z innych samorządów.
Z drugiej strony 33 dzieci zamieszkałych na terenie gminy
uczęszcza do przedszkoli w Rzeszowie. Uczęszczanie dzieci
do placówek w innej gminie regulują zawarte porozumienia
między samorządami o wzajemnej refundacji kosztów pobytu
dzieci w przedszkolach.

W gminie Boguchwała funkcjonuje siedem placówek wy-
chowania przedszkolnego: dwa przedszkola publiczne pro-
wadzone bezpośrednio przez samorząd oraz pięć punktów
przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju
Oświaty Gminy Boguchwała.

Przedszkola prowadzone przez gminę (Przedszkole Pu-
bliczne w Boguchwale i Kielanówce) – prowadzą bezpłatne
nauczanie i wychowanie w czasie 5 godzin dziennie. Za każdą
rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki w czasie
przekraczającym realizację podstawy programowej (tj. 5 go-
dzin dziennie) naliczana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Boguchwale Nr XIX/193/2012 z dnia 5 stycznia
2012 r. w wysokości 0,13% kwoty minimalnego wynagrodze-
nia miesięcznego za pracę, tj. 1,95 zł /h. I tak, odpłatność za
8-godzinną opiekę przedszkolną wynosi 117 zł na miesiąc,
natomiast za 10 godzin pobytu dziecka w przedszkolu 145 zł
na miesiąc. Ponadto pobierana jest opłata za dzienne wyży-
wienie w kwocie 4,50 zł.

Korzystanie z opieki w punktach przedszkolnych prowa-
dzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Bo-
guchwała w czasie realizacji podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego (tj. 5h dziennie) jest bezpłatna, nato-
miast odpłatność za opiekę przedszkolną powyżej 5h jest sta-
ła i wynosi, niezależnie od ilości godzin, 144 zł miesięcznie.
Poza tym pobierana jest opłata za wyżywienie w kwocie 4,50
zł/dzień.

Z uwagi na zakończenie rekrutacji na rok szkolny 2012/
2013 poniżej przedstawiono tabelę z wynikami naboru do
przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych.

            Nazwa placówki Liczba przyjętych Wolne
dzieci na rok miejsca

szkolny 2012/2013

Przedszkole Publiczne w Boguchwale 130 brak
Przedszkole Publiczne w Kielanówce 39 11
Punkt Przedszkolny w Lutoryżu 44 6
Punkt Przedszkolny w Nosówce 21 4
Punkt Przedszkolny w Niechobrzu 41 11
Punkt Przedszkolny w Racławówce 27 brak
Punkt Przedszkolny w Zgłobniu 49 1

Razem 351 33

Informacja z sesji Rady
Miejskiej w Boguchwale

Z dniem 1 września 2011 roku na dzieci w wieku 5 lat zo-
stał nałożony obowiązek odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego. Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich
wejdzie w życie 1 września 2014 roku. Oznacza to, że w latach
szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 to rodzice dzieci sześciolet-
nich zdecydują o rozpoczęciu nauki w szkole, a dyrektor szkoły
będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie jeżeli jego ro-
dzice podejmą taką decyzję.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców mających
pociechy do lat 3, w ramach Programu Maluch 2012 z „Re-
sortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do
lat 3” zostanie utworzony w Boguchwale żłobek. Założeniem
projektu, który ma się przyczynić do szybszego podjęcia ak-
tywności zawodowej rodziców oraz zaspokojenia potrzeby
opieki nad małym dzieckiem, jest utworzenie 40 miejsc
w żłobku dla dzieci w wieku do lat 3. Całkowita wartość pro-
jektu to 930 tys. zł, z czego gmina finansuje zadania w wyso-
kości 500 tys. zł, natomiast pozostała kwota 462,610 zł po-
chodzi ze środków zewnętrznych. Żłobek będzie się znajdo-
wał na ul. Przemysłowej w Boguchwale w nowo powstają-
cym budynku budowanym przez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.

W ostatnim czasie odbyły się trzy sesje Rady Gminy: 26 kwiet-
nia i 31 maja br. oraz uroczysta sesja w dniu 22 czerwca br.

Na sesji kwietniowej radni podjęli uchwały dotyczące m.in.:
- zmian w budżecie gminy,
- zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2012 r., które wynikają
z zawarcia umowy na opracowanie zmian studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie
39 tys. zł miejscowości Zgłobień i Wola Zgłobieńska, oraz przy-
gotowania wniosku o dofinansowanie zadania związanego
z utworzeniem systemu informacji służącego do wprowadzania,
gromadzenia i przetwarzania i wizualizacji danych geograficz-
nych, które będą stanowić bazę dla inwestorów i mieszkańców,
- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zmian w uchwale w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którzy nie zostali wymienie-
ni w art. 42 Karty Nauczyciela, tj. pedagogów, psychologów,
logopedów, nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii,
- zmian w Statucie MOPS, dotyczące regulacji związanych
z zadaniami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- przeprowadzenia działań pomocowych związanych z demon-
tażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, w związku z otrzymaniem przez Gminę
dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na ten cel,
- nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości
położonych w Nosówce i Boguchwale stanowiących własność
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ponadto Radni wysłuchali informacji o stanie ochrony śro-
dowiska na terenie gminy Boguchwała, którą przedstawiła Pani
Ewa Kozak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Rzeszowie.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przedstawiła Pani Dyrektor Maria Drąg, natomiast
informację z realizacji Programu Współpracy z organizacjami
pożytku publicznego za 2011 r. oraz zamierzenia na 2012 r.
przedstawił Pan Krzysztof Lassota- Kierownik Referatu Plano-



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE”  2 (76)  20126

Sezon kąpielowy rozpoczęty
– baseny w Boguchwale

Wiadomoœci samorz¹dowe

wania, Rozwoju i Promocji UM. W 2011 r. kwota na realizację
zadań publicznych związanych z działaniami w ramach orga-
nizacji pozarządowych wyniosła 932 896,00 zł.

Na sesji majowej głównym punktem obrad Rady Miejskiej
było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmi-
ny złożonego przez Burmistrza Boguchwały Wiesława Dron-
kę. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania i informacje
przedstawione przez Pana Burmistrza, oraz jednogłośnie
udzielili Burmistrzowi Boguchwały absolutorium za 2011 r.

Rada Gminy zatwierdziła również sprawozdania finansowe
Instytucji Kultury działających na terenie gminy: Gminnej Biblio-
teki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Lo-
kalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu oraz Lokalne-
go Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu oraz przyjęła in-
formację o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Boguchwale przedstawioną przez prezesa Marka Jandę.

Ponadto radni podjęli uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
- zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet,
- zatwierdzenia realizacji projektu dla LO w Boguchwale współ-
finansowanego z EFS,
- ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami,
- wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki,
- wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
w miejscowości Niechobrz,
- nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Kiela-
nówce, Niechobrzu, Boguchwale,
- nabycia na rzecz gminy lokalu położonego w Boguchwale,
- nabycia na rzecz gminy nieruchomości będącej własnością
Skarbu Państwa,
- zmiany uchwały Nr XV/155/2011 dotyczącej Statutu Związku
Komunalnego „Wisłok”,
- zmiany uchwały Nr XXII/238/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uroczysta sesja odby³a siê w ramach
obchodów Dni Boguchwa³y 2012

Obecnością swą zaszczycił Boguchwałę ambasador Ekwa-
doru Fabian Valdivieso Eguiguren, który wręczył nagrody Lau-
reatom Gminnego Konkursu Wiedzy o Ekwadorze. Ponadto
w sesji wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich i współ-
pracujących z naszą gminą, m.in. delegacje z miast Vranow
i Snina na Słowacji, delegacja z miasta Bystrzyca z Czech,
delegacja z Krasnystawu oraz Kolna z Polski.

W trakcie sesji wykład na temat „Lokacja miasta Boguchwa-
ła” wygłosił dr Michał Figura.

Ważnymi punktami sesji było podjęcie uchwał w sprawie
nadania nazwy skweru przy Pomniku Grunwald im. Wandy
i Zenona Suszyckich oraz nadanie Panu Leszkowi Kalandy-
kowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy.

Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała Leszek Kalandyk

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Boguchwały i sko-
rzystania z atrakcyjnej oferty wypoczynkowej jaką zapewnia
oddalony od zgiełku, dogodnie usytuowany i otoczony ziele-
nią kompleks odkrytych basenów kąpielowych. Do Państwa
dyspozycji będą dwa baseny: duży basen pływacki oraz ba-
sen brodzik dla dzieci z małą zjeżdżalnią rurową. Infrastruktu-
rę towarzyszącą tworzą czyste, odnowione przebieralnie i sa-
nitariaty, boisko do piłki plażowej, duży stacjonarny grill, licz-

Sezon kąpielowy rozpoczęty
– baseny w Boguchwale

ne ławki, stoliki, parking, dobrze wyposażony plac zabaw dla
dzieci oraz bar gastronomiczny z kawiarnią. Nad Państwa bez-
pieczeństwem przez cały czas czuwa czterech wykwalifiko-
wanych ratowników.

Dodatkowo 200 kolektorów słonecznych będzie podgrze-
wało wodę w obu basenach.

CENNIK BILETÓW 2012
– dzieci do lat 7 pod opieką rodzica – wstęp bezpłatny
– dzieci i młodzież szkolna (szk. podst.; gimnazjum, średnia)
– 5,00 zł
– dorośli – 8,50 zł (w tym studenci) w każdy poniedziałek dzie-
ci z terenu – Gminy Boguchwała – wstęp bezpłatny
– karnet na cały sezon jednoosobowy 75,00 zł

PARKING – BEZPŁATNY

BASEN CZYNNY CODZIENNIE
OD 9.00 DO 19.00

ZAPRASZAMY!!!

Dojazd z Rzeszowa liniami: 3P, 33P, MKS 223, MPK – 3, PKS
136, 137 oraz Prywatną Komunikacją Autobusową – 123 (czas
jazdy: ok. 20 min.)

Kontakt tel. 17 87 15 357
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Dzięki uczestnictwu w projekcie
szkoła otrzyma dofinansowanie na za-
kup nowoczesnego sprzętu komputero-
wego (laptopy dla dzieci, tablice interak-
tywne, wizualizer, drukarki, oprogramo-
wanie) na łączną kwotę 132 151,82 zło-
tych.

Celem programu „Cyfrowa szkoła”
jest rozwijanie kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania no-
woczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesie edukacyj-
nym oraz wspieranie zmiany modelu
nauczania w kierunku rozwijania kre-
atywności, umiejętności kooperacji oraz
krytycznego myślenia, w tym wyszuki-
wania, oceny i twórczego wykorzystywa-
nia dostępnych źródeł wiedzy. Pilotaż ma
również na celu weryfikację przyjętego
modelu realizacji przedsięwzięcia doty-
czącego rozwijania kompetencji uczniów

Celem projektu jest podniesienie
kompetencji uczniowskich w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem inno-
wacyjnych metod i technologii – EDU-
SCIENCE. Dzięki uczestnictwu w projek-
cie szkoła otrzyma:
• tablicę interaktywną z oprogramowa-

niem
• zestaw do monitoringu przyrodnicze-

go
• dostęp do platformy e-learningowej

i nauczycieli w zakresie TIK, polegają-
cego na udzieleniu wsparcia finansowe-
go organom prowadzącym szkoły na
doposażenie szkół w nowoczesne po-
moce dydaktyczne (obszar „e-szkoła”),
a ponadto – modelu doskonalenia za-
wodowego nauczycieli opartego na mię-
dzyszkolnych sieciach współpracy na-
uczycieli (obszar „e-nauczyciel”), mode-
lu przygotowywania publicznych elektro-
nicznych zasobów edukacyjnych (ob-
szar „e-zasoby edukacyjne, w tym
e-podręcznik”) oraz modelu korzystania
przez uczniów z nowoczesnych pomo-
cy dydaktycznych w procesie nauczania-
uczenia się (obszar „e-uczeń”).

W praktyce program w Szkole Pod-
stawowej w Zgłobniu będzie realizowa-
ny od nowego roku szkolnego. Proces
kształtowania kompetencji cyfrowych
uczniów powinien rozpoczynać się już

od wczesnych etapów edukacyjnych,
adresatami programu pilotażowego, tzn.
jego finalnymi beneficjentami, będą
uczniowie i nauczyciele II etapu eduka-
cyjnego, w szczególności uczniowie
i nauczyciele klas IV, którzy w roku szkol-
nym 2012/2013 rozpoczną naukę wg
nowej podstawy programowej kształce-
nia ogólnego. Z tego względu program
w pierwszej kolejności będzie skierowa-
ny do uczniów i nauczycieli klas IV, ale
w miarę dostępności z zakupionych
w ramach programu pomocy dydaktycz-
nych i innego sprzętu niezbędnego do
realizacji programów nauczania z wyko-
rzystaniem TIK będą mogli z niego ko-
rzystać również uczniowie i nauczyciele
klas V i VI oraz klas I-III Szkoły Podsta-
wowej w Zgłobniu.

SP Zgłobień

• dostęp do materiałów multimedial-
nych

• możliwość wycieczki do instytutów
naukowych

• możliwość udziału w festiwalach
i piknikach naukowych

• dostęp do transmisji on-line ze Spits-
bergenu

Projekt będzie realizowany od
01.09.2012 r. do 30.11.2014 r. Adresata-
mi projektu będą uczniowie klas IV-VI

Ogó³em do projektu zg³osi³o siê 3507

szkó³ z ca³ej Polski. Wybrano 400 placó-

wek. Z województwa podkarpackiego

program realizowaæ bêdzie 28 szkó³.

Szko³a Podstawowa w Zg³obniu zosta³a zakwalifikowana

do ogólnopolskiego programu pilota¿owego

„Cyfrowa Szko³a”

PROJEKT EDUKACYJNY „EDUSCIENCE”
w Szkole Podstawowej w Zg³obniu

Szko³a Podstawowa w Zg³obniu znalaz³a siê w gronie 11 szkó³ podstawowych z wo-
jewództwa podkarpackiego, które wezm¹ udzia³ w jednym z najbardziej znacz¹cych

projektów edukacyjnych w Polsce; „Eduscience” (najwiêkszym spoœród projektów

innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej) prowadzonym przez Instytut Geofi-
zyki Polskiej Akademii Nauk.

Szkoły Podstawowej w Zgłobniu. Osobą
nadzorującą prawidłową realizację pro-
jektu z ramienia dyrektora szkoły będzie
administrator – mgr Renata Wójcik
współpracująca z Koordynatorem Woje-
wódzkim projektu.

To drugi ważny projekt edukacyjny,
w którym Szkoła Podstawowa w Zgłob-
niu weźmie udział wraz z początkiem roku
szkolnego.

SP Zgłobień
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PNWM od wielu lat wspiera również
wymianę uczniów boguchwalskiego
gimnazjum z Gesamtschule w Bexbach
w Niemczech. Organizacja ta obchodzi
właśnie jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej
okazji ogłosiła akcję, aby chętne szkoły
i organizacje młodzieżowe zorganizowa-
ły projekty pod ogólną nazwą dzień.de|
der Tag.pl. Z biura PNWM w Warszawie
dostaliśmy też przesyłkę z upominkami
(gadżetami) dla uczestników projektu.

Zachęceni w ten sposób do udziału
uczniowie klasy II B Gimnazjum im.
Ks.ppłk. St. Żytkiewicza w Boguchwale
pod kierunkiem Teresy Angerman-Jasi-
czek zaprezentowali w dniu 18.05.2012
młodzieży gimnazjalnej oraz zaproszo-
nej grupie uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Lutoryżu projekt na temat zachod-
niego sąsiada Polski. Przedstawienie
poprzedzone było wielodniowymi przy-
gotowaniami. Uczniowie rozwijając
swoją fantazję i inwencję twórczą wymy-
ślili wiele aspektów projektu. Każdy miał
coś do przygotowania. Chcieliśmy po-
kazać jak najwięcej, a jednocześnie nie
zanudzić, urozmaicić i włączyć widzów
do wspólnej zabawy.

£AMAÑCE JÊZYKOWE

Spotkanie odbyło się na sali gimna-
stycznej. Rozpoczęliśmy od prezentacji
niemieckiej muzyki zarówno tej współ-
czesnej jak i dawnej klasycznej. Następ-

nie na dużym ekranie pojawiła się pre-
zentacja multimedialna o najciekaw-
szych niemieckich zabytkach z komen-
tarzem. Uczniowie poprowadzili też kil-
ka quizów z pytaniami dotyczącymi zna-
nych Niemców, marek i firm samocho-
dowych, sieci marketów, które mają sie-
dziby w Polsce, popularnych niemiec-
kich potraw, a także zgaduj-zgadulę
o Euro 2012 i lidze niemieckiej. Na sto-
łach można było obejrzeć katalogi naj-
nowszych modeli niemieckich samocho-
dów, zdjęcia typowych potraw oraz logo
marketów. Nie obyło się też bez zabaw
językowych. Łamańce językowe i naj-
dłuższe niemieckie rzeczowniki nawet
najlepszym uczniom mogą sprawić wie-
le trudności. Na szczęście każdy uczest-
nik quizu był nagradzany drobnym słod-
kim upominkiem, oczywiście niemieckiej
produkcji.

Miłym i zabawnym przerywnikiem we
wspólnej zabawie była inscenizacja wy-
wiadu z genialnym konstruktorem silni-
ków spalinowych z 1886 Karlem Ben-
zem, a także skecz w języku niemieckim
pod tytułem „Dringender Fall” (Pilny
przypadek). Na zakończenie wszyscy
widzowie i uczestnicy projektu zostali
poczęstowani przez uczniów kl. II B mini
– kanapkami z Nutellą, oraz żelkami miś-
kami doskonale znanymi każdemu
dziecku.

Teresa Angerman-Jasiczek

10 maja 2012 roku ju¿ po

raz drugi gimnazja z tere-

nu Gminy Boguchwa³a ry-

walizowa³y w ogrodach

Pa³acu Lubomirskich

o Puchar burmistrza Bo-

guchwa³y.

Impreza połączona z Dniem Otwar-
tym Liceum Ogólnokształcącego mogła
się odbyć dzięki pomocy wielu instytu-
cji i osób. Patronat nad konkursem ob-
jęli burmistrz Boguchwały Wiesław Dron-
ka i starosta powiatu rzeszowskiego Jó-
zef Jodłowski, a wsparcia organizatorom
udzieliły:
– Urząd Miejski w Boguchwale
– Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
– Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
– Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego
– Gospodarka Komunalna Boguchwała
– Miejski Zarząd Nieruchomości
– Lokalny Ośrodek Kultury w Niechobrzu
– Towarzystwo Miłośników Tańca – Klub
Tańca Towarzyskiego „DŻET Rzeszów-
Boguchwała”

W siedmiu konkursach długotermi-
nowych i tych rozgrywanych „na żywo”
udział wzięło 117 uczniów z 14 gimna-
zjów, z których najliczniej reprezentowa-
ne były gimnazja z Boguchwały, Racła-
wówki i Niechobrza, Połomii, Czudca,
Wyżnego oraz Pstrągowej. To między
tymi szkołami rozegrała się walka
o grand prix turnieju. Nie zabrakło rów-
nież innych atrakcji, takich jak pokaz tria-
lu rowerowego w wykonaniu Krystiana
Herby, czy występ Klubu Tańca Towarzy-
skiego „DŻET Rzeszów-Boguchwała”
oraz Pauliny Kuchy i Pawła Lassoty – na-
uczycielki i ucznia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Boguchwale. A oto wyniki po-
szczególnych konkursów indywidual-
nych i zespołowych:
„To właśnie my!”
1. Gimnazjum w Boguchwale w skła-
dzie:

Tag.pl
w Gimnazjum w Boguchwale

II Turniej
Gimnazjów
o Puchar

burmistrza
Boguchwały

rozstrzygnięty!

Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y jest organi-

zacj¹ wspieraj¹c¹ finansowo i merytorycznie wszelkie

akcje dotycz¹ce nawi¹zywania i rozwijania partnerstwa

szkó³ i organizacji miêdzy Polsk¹ i Niemcami.
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Natalia Głodowska, Łukasz Pryk, Aneta
Wilk, Kamila Rogala, Mateusz Wilk

Gimnazja z Racławówki i Niechobrza
otrzymały wyróżnienia
„Śmiech to zdrowie” – skecz w języku
obcym:
1. Gimnazjum w Niechobrzu
2. Gimnazjum w Boguchwale
3. Gimnazjum w Racławówce
„Omnibus – największy mózg”
1. Łukasz Łężowski – Gimnazjum w Nie-
chobrzu
2. Dominika Kut – Gimnazjum w Bogu-
chwale
3. Paulina Ziemniak – Gimnazjum
w Racławówce
Konkurs piosenki „Przebój roku”
1. Zuzanna Hudzicka – Gimnazjum
w Racławówce
2. Natalia Pisarek – Gimnazjum w Nie-
chobrzu
3. Kinga Wnęk – Gimnazjum w Bogu-
chwale

Wyróżnienie:
Zespół z Gimnazjum w Boguchwale
Konkurs literacki „Fantazmaty”
1. Agnieszka Krupa – Gimnazjum
w Boguchwale
2. Arkadiusz Wilczyński – Gimnazjum
w Boguchwale
3. Damian Wiech – Gimnazjum w Ra-
cławówce
Wyróżnienia:
Gabriela Szeliga – Gimnazjum w Niecho-
brzu
Marcin Sierżęga – Gimnazjum w Racła-
wówce
Konkurs plastyczny „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”
1. Katarzyna Dąbrowska – Gimnazjum
w Niechobrzu
2. Tamara Kotowicz – Zespół Szkół
w Połomi
3. Dominika Bury – Gimnazjum w Bo-
guchwale
Wyróżnienie:

Kamila Rogala – Gimnazjum w Boguchwale
Konkurs fotograficzny „Zjawiska fi-
zyczne i przyrodnicze w obiektywie”
1. Natalia Głodowska – Gimnazjum
w Boguchwale
2. Natalia Pokrzywa – Gimnazjum w Ra-
cławówce
3. Katarzyna Dąbrowska – Gimnazjum
w Niechobrzu

We wszystkich konkurencjach indywi-
dualnych i drużynowych zespoły zdoby-
wały punkty dla swojej szkoły i na pod-
stawie ich sumy wyłoniono zwycięzcę
Turnieju. Puchary oraz pamiątkowe dy-
plomy wręczyli laureatom dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego w Boguchwa-
le Zbigniew Kalandyk oraz zastępca bur-
mistrza Boguchwały Piotr Klimczak:
I miejsce – Gimnazjum w Boguchwale
II miejsce – Gimnazjum w Niechobrzu
III miejsce – Gimnazjum w Racławówce

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
LO w Boguchwale

Pocz¹tki klubu

Pomysłodawcą i założycielką klubu tańca towarzyskiego była
Janina Sobczak. W styczniu 1992 założyła Towarzystwo Miłośni-
ków Tańca. Początkowo skupiało ono około 100 dzieci. W ciągu
roku dzieci wciąż przybywało, a klub tańca zaczynał prężnie dzia-
łać i już w I kwartale tego samego roku zorganizował pierwszy
pokaz tańca pod nazwą: „Popatrz Tato Popatrz Mamo”. Patro-
nem tych wszystkich działań był Ośrodek Kultury, Biblioteka
w Boguchwale oraz Urząd Gminy. Pierwszym prezesem klubu
tańca była Maria Czerwińska, a następnie Ryszard Matuła.

Dzia³alnoœæ

zawieszona
W 1999 roku działalność klu-

bu Dżet została zawieszona,
a tancerze przez rok reprezento-
wali klub AKSEL Rzeszów. Dżet
na nowo odrodził się na we wrze-
śniu 2000 r. z trenerem Jarosła-
wem Koziołem, a w 2001 r.
w czerwcu trenerami zostali An-

Jubileusz XX-lecia Klubu Tańca Towarzyskiego

„DŻET Rzeszów – Boguchwała”
W dniach 21, 22 kwietnia w Zespole Szkó³ w Niechobrzu odby³ siê Ogólnopolski Tur-

niej Tañca Towarzyskiego o Puchar Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza Boguchwa-

³y. W turnieju wziê³o udzia³ 250 par dzieci w wieku od 7 do 14 lat,
160 par tanecznych w kategoriach wiekowych: 12-13, 14-15 i po-

wy¿ej 15 lat w ró¿nych klasach tanecznych z 40 klubów z kraju

i zagranicy oraz licznie zgromadzona publicznoœæ.

Radosław Tomaka i Wio-
letta Kiwior w klasie A,
w stylu standard
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Pary finałowe.

Wydarzenia

Próby sprawnościowe odbyły się
19 maja w sobotę, na terenie dawnego
ośrodka przemysłu motoryzacyjnego
ZNS Boguchwała, gdzie kierowcy wyka-
zywali się szybkością i techniką jazdy, co
biorąc pod uwagę
wiek aut przyspa-
rzało wielu proble-
mów. Kolejnego
dnia rajdu przy Pa-
łacu Lubomirskich
w Boguchwale zo-
stał przeprowadzo-
ny Konkurs Elegan-
cji. Zaprezentowa-
ne zostały prawdzi-
we rarytasy motory-
zacji. To samocho-
dy z duszą – tak
mówią o nich wła-
ściciele, którzy dla
wydobycia i pod-
kreślenia uroku Konkurs Elegancji – Fiat 508 III Junak

K o n k u r s  e l e g a n c j i
w  B o g u c h w a l e

19 maja po raz pierwszy historyczne samochody i mo-

tocykle by³y prezentowane w Boguchwale. Mieszkañ-

cy Gminy oraz entuzjaœci zabytkowych aut, którzy przy-

jechali do Boguchwa³y, obejrzeli je podczas prób spraw-

noœciowych oraz w czasie konkursu elegancji. Laureaci Konkursu

Elegancji XIII Rajdu

Pojazdów Zabytkowych

2012

Jury w składzie:
Burmistrz Boguchwały – Wiesław Dronka
Przewodniczący Rady Miejskiej – Bog-
dan Dziedzic
Przedstawiciel Automobilklubu –
Agnieszka Hoffman
Przedstawiciel Automobilklubu – Marian
Kołek
dokonało oceny wszystkich startujących
w konkursie załóg. Oprócz sposobu pre-
zentacji, jury oceniało strój uczestników
oraz stan techniczny i wygląd pojazdów.
I miejsce zajął pojazd DKW F7 z roku
1937, nr startowy 2,
II miejsce zajął pojazd Triumph Spifire
z roku 1978, nr startowy 28,
III miejsce zajął Ford Eifel z roku 1937,
nr startowy 3.
Wyróżnienie otrzymał Velorex z roku
1955, nr startowy 68.

swoich aut prezentowali się w ubiorach
dopasowanych do epoki prezentowane-
go pojazdu.

Uczestnicy rajdu zapewnili mieszkań-
com Boguchwały prawdziwą sentymen-

talną podróż w minione lata.
Zarówno w sobotę 19 maja jak i nie-

dzielę mieszkańcy Boguchwały i okolicz-
nych miejscowości zobaczyli pojazdy na
trasie. Rajd przejechał przez Boguchwa-
łę (ZNS), Racławówkę (Pańska Droga,
Zabierzów), Niechobrz (droga koło sta-
dionu) i Kielanówkę.

UM

drzej i Agnieszka Gąsiorowscy. W tym samym roku Prezesem
Klubu została Maria Dudek, która jest nim do dziś.

Gala D¿et 2012
Wśród zaproszonych gości obecni byli Starosta Rzeszow-

ski – Józef Jodłowski, Burmistrz Boguchwały – Wiesław Dron-
ka, Dyrektor Zespołu Szkół w Niechobrzu – Grzegorz Nowak,
sponsorzy, instruktorzy, trenerzy, rodzice, a przede wszystkim
Ci, którzy tworzą ten klub i współpracują z nim na co dzień.

Na ręce Marii Dudek, Burmistrz Wiesław Dronka złożył oso-
biście serdeczne życzenia i podziękowania.

– Z okazji przypadającego Jubileuszu 20-lecia powstania
Klubu Tańca Dżet Rzeszów – Boguchwała, pragnę złożyć
w imieniu własnym i mieszkańców gminy Boguchwała najser-
deczniejsze gratulacje oraz słowa uznania dla Marii Dudek za
pracę na rzecz klubu. To dzięki Jej inicjatywie i determinacji
Klub Tańca Dżet osiąga tak wybitne sukcesy na arenie krajo-
wej. Wieloletnia działalność ma wymierny wkład w rozwój życia
kulturalnego w całej gminie oraz ruchu artystycznego. Za Pani
zapał i niestygnący entuzjazm w rozwijaniu i popularyzacji tań-
ca, spotyka się Pani z życzliwością całej naszej społeczności
za co serdecznie dziękuję – mówił Burmistrz Boguchwały.

Sukcesy klubu
10 par z najwyższą klasą taneczną „A”. Wśród nich finali-

ści Mistrzostw Polski Mistrzowie Okręgu Podkarpackiego, zwy-
cięzcy wielu ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów

tańca, to właśnie tancerze DŻET-u. Osiągają to dzięki ciężkiej
pracy i dobrze dobranej kadrze trenerów i konsultantów oraz
wielkiemu zaangażowaniu rodziców.

Obecni trenerzy: Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy, Łukasz
Dudek.

Konsultanci: Anna i Lech Romankiewicz, Anna i Paweł
Sobieszek, Ewa i Grzegorz Citko, Arkadiusz Pavlović, Magda-
lena i Piotr Kordaszewscy, Leila Arifulina.

Tekst i fot. Jacek Żarów
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Wydarzenia

W festiwalu wzięły udział dzieci
przedszkolne ze wszystkich 5 punktów
prowadzonych przez stowarzyszenie
oraz 25 osobowa grupa dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Boguchwale. 178
małych artystów przygotowanych pod
kierunkiem swoich nauczycieli popisy-
wało się na estradzie umiejętnościami
wokalnymi i tanecznymi. Wszyscy od-
świętnie ubrani, wyposażeni w rekwizy-
ty dobrane do wykonywanych utworów
przeżywali swój kolejny występ przed
licznie zgromadzoną publicznością.

Wśród wykonywanych utworów zna-
lazły się piosenki charakteryzujące na-
zwę danej grupy przedszkolnej, piosen-

ki o mamie a także promujące EURO
2012. Na zakończenie festiwalu wystą-
piła grupa sześciolatków ze Szkoły Pod-
stawowej w Lutoryżu. Swój program
dzieci dedykowały mamom z okazji Dnia
Matki.

Jury w składzie:
– Leszek Kalandyk – Prezesz Stowarzy-
szenia Rozwoju Oświaty Gminy Bogu-
chwała,
– Anna Wolska – Dyrektor Lokalnego
Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niecho-
brzu,
– Alina Ladzińska – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Lutoryżu,
– Halina Chwalik – pracownik Stowarzy-

szenia Rozwoju Oświaty Gminy Bogu-
chwała biorąc pod uwagę wysoki po-
ziom prezentowanych utworów oraz
duży wkład i zaangażowanie nauczycieli
w przygotowanie dzieci do udziału w fe-
stiwalu postanowiło przyznać wykonaw-
com najwyższe miejsca i wyróżnienia.
Każda grupa otrzymała pamiątkową sta-
tuetkę oraz dyplom, a wszyscy uczest-
nicy złote medale małego artysty. Pod-
czas imprezy dla dzieci przygotowano
poczęstunek i napoje a z okazji zbliżają-
cego się Dnia Dziecka wręczono im
paczki ze słodyczami.

Organizatorzy

Zaczarowana Kraina Lutoryż w utworze „Owocowy bluus”

„Rozśpiewane Promyczki”
Pod tak¹ nazw¹ przebiega³ II Gminny Festiwal Piosenki Przedszkol-

nej zorganizowany 25.05.2012 r. w plenerach Szko³y Podstawowej

w Lutory¿u. Organizatorami imprezy byli: Lokalny Oœrodek Kultury

„RAZEM” w Niechobrzu, Stowarzyszenie Rozwoju Oœwiaty Gminy Bo-

guchwa³a oraz Szko³a Podstawowa w Lutory¿u.

Kubusiowa Polana Niechobrz w utworze „Koko Euro Spoko”



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE”  2 (76)  201212

Wydarzenia



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE” 2 (76)  2012 13

Kronika/Wywiad

Uroczystości z okazji 221 Rocznicy Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja w Boguchwale rozpo-
częły się mszą świętą w kościele parafialnym,
w której uczestniczyły poczty sztandarowe Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz delegacje ze szkół
i stowarzyszeń w tym ze Związku Emerytów i Ren-
cistów. Dla upamiętnienia, tak ważnego dla na-
rodu polskiego wydarzenia, delegacje na czele
z Burmistrzem Boguchwały – Wiesławem
Dronką, Przewodniczącym Rady Miejskiej –
Bogdanem Dziedzicem oraz Dyrektorem Li-
ceum Ogólokształcącego – Zbigniewem Kalan-
dykiem, złożyły kwiaty pod Pomnikiem Grunwal-
du. Zebrani mieszkańcy, obejrzeli inscenizację w
wykonaniu młodzieżowego kółka teatralnego z
Miejskiego Centrum Kultury. W godzinach popo-
łudniowych na terenie basenów odbył się festyn
rodzinny – Wielka Majówka.

Organizatorem uroczystości było Miejskie
Centrum Kultury Gminy Boguchwała.

Zofia Anna Gołaś
z domu Pasternak

24.04.1948 – 8.05.2012

Na cmentarzu parafialnym w Niechobrzu
w dniu 10 maja 2012 r. po¿egnaliœmy œ.p. Zo-
fiê Go³aœ. Niebo rozpromieni³o siê, piêknie
¿egnaj¹c majowym s³oñcem nasz¹ Kole¿ankê.

Zofia była człowiekiem wielkiego serca, osobą niezwykle
szlachetną i ciepłą – żyła pięknie dla Boga i ludzi. Spotkanie
Jej pozostawiało w pamięci wspomnienie życzliwości i ser-
deczności, jaką obdarowywała ludzi. Zawsze można było
u Niej znaleźć dobrą radę i pomoc. Umiała dodać otuchy, choć
sama zmagała się z chorobą. Miała też wielką pasję, a Jej
małe arcydzieła robótek ręcznych ozdabiają niejeden dom.
Kochała też kwiaty, choć zdrowie nie pozwalało Jej w pełni
cieszyć się ich pięknem.

Przepracowałem z Zosią ćwierć wieku w zawodzie nauczy-
cielskim. A była nauczycielem niezwykłym. Do mistrzostwa pe-
dagogicznego dochodziła poprzez 11 lat solidnego kształce-
nia pedagogicznego i lata pracy. Była bowiem absolwentką
Liceum Pedagogicznego w Mielcu, następnie Studium Nauczy-
cielskiego w Przemyślu a także absolwentką studiów magi-
sterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Ślad pedagogicznej aktywności odcisnęła w wielu podrze-
szowskich środowiskach: w Szkole Podstawowej w Lubeni
i Błażowej, a następnie w Racławówce i Niechobrzu. Wycho-
wywała kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, ale też realizo-
wała ważną misję formowania zawodowych i etycznych po-
staw młodych nauczycieli. Miała dla nich zawsze czas i dobrą,
mądrą radę.

Praca pedagogiczna Zofii przywoływała wspomnienia
moich profesorów łańcuckiej szkoły średniej, przedwojennych
absolwentów uczelni lwowskich – Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza czy Politechniki Lwowskiej. Była bowiem nauczycielem,
jakby przeniesionym z tamtej, przedwojennej epoki w czasy
współczesne. Dziś już takich pedagogów nie ma. Bardzo od-
czułem Jej brak, gdy schorowana odeszła z zawodu – nikt nie
zdołał Jej zastąpić.

Na śmierć jest zawsze za wcześnie. Prawdy tej doświad-
czamy boleśnie, gdy odchodzą bliscy nam ludzie. Wtedy to
uświadamiamy sobie – jakby nie pomni przestrogi ks. Jana
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko od-
chodzą...” – że nie wykazaliśmy dostatecznej determinacji, aby
trochę zwolnić, zatrzymać się, a być może odpowiedzieć na
potrzebę wzajemnej bliskości. Może zwlekaliśmy ze spotka-
niem myśląc o zbliżających się Jej imieninach? Może nie zdą-
żyliśmy już... i pozostał żal...

Zosia odeszła w najpiękniejszym miesiącu, w maju – mie-
siącu Jej imienin. Wierzę, że chodzi teraz uśmiechnięta po
niebiańskich łąkach i bezpiecznie już teraz cieszy się pięk-
nem i aromatem wszystkich kwiatów.

Będziemy zawsze pamiętać Jej serdeczność i dobre, szcze-
re uczynki. Niech odpoczywa w pokoju.

Zbigniew Kalandyk

221 Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

WSPOMNIENIA...

Od lewej: Wiesław Dronka – burmistrz Boguchwały, Bogdan Dziedzic – prze-
wodniczący rady Miejskiej i Piotr Klimczak – zastępca burmistrza
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Latem 1901 r. Suszyccy zamieszkali
w Boguchwale. Suszycki jako radny Kro-
śnieńskiej Radzie Powiatowej (1891-
1905), należał do grupy najwyżej opo-
datkowanych przedsiębiorców. Po osie-
dleniu się w Boguchwale działał w Rze-
szowskiej Radzie Powiatowej. Należał
również do rzeszowskiego oddziału To-
warzystwa Gospodarczego we Lwowie
oraz Krajowej Rady Górniczej przy Wy-
dziale Krajowym, ale pogarszający się
stan zdrowia znacznie ograniczył jego
aktywność społeczno-gospodarczą.

Zenon Suszycki zmarł 11 maja 1912
w Boguchwale i został pochowany
w rodowej kaplicy Straszewskich, a od
1912 r. również Suszyckich. Środowisko
naftowców pożegnało go ciepłym wspo-
mnieniem, w którym przypomniano jego
zasługi dla rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego i przemysłu naftowego w Galicji.
Wdowa kazała wyryć na czarnej tablicy
marmurowej tekst upamiętniający jego
aktywne życie.

Na przełomie 1912/1913 r. w Sądzie
Obwodowym w Rzeszowie toczyło się
postępowanie spadkowe po śp. Zeno-
nie Suszyckim. W 1913 r. obszar dwor-
ski Boguchwała-Lutoryż stał się formal-
nie własnością Wandy Suszyckiej.

Zgodnie z wolą męża wyrażoną
w testamencie, 28 maja 1921 r. Wanda
Suszycka zapisała majątek Boguchwa-
ła – Lutoryż na rzecz powołanej „Funda-
cji Naukowo Rolniczej im. Zenona i Wan-
dy Suszyckich w Boguchwale”. W okre-
sie międzywojennym opiekę nad fun-
dacją sprawowali przedstawiciele Poli-
techniki Lwowskiej i Polskiej Akademii
Umiejętności we Lwowie. Fundacja ta
znakomicie zapisała się w dziejach zoo-
techniki i rolnictwa. Obecnie na gruntach
fundacji znajduje się Podkarpacki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego.

Sławomir Wnęk

Setna rocznica śmierci
Zenona Suszyckiego

11 maja 2012 r. minê³a setna
rocznica œmierci in¿yniera Ze-
nona Suszyckiego (1840-1912),
wspó³twórcy szkolnictwa naf-
towego w Galicji oraz w³aœci-
ciela obszaru dworskiego Bo-
guchwa³a–Lutory¿ w latach
1901-1912. Jego biografia jest
wci¹¿ ma³o znana w lokalnym
œrodowisku, chocia¿ w najnow-
szych dziejach Boguchwa³y na-
le¿y niew¹tpliwie do najwybit-
niejszych postaci.

Litewski rodowód

30 lipca 1901 obszar dworski Bogu-
chwała – Lutoryż należący przez niemal
cały XIX w. do Straszewskich stanął na
licytacji. Dobra te kupił Zenon Suszycki
za sumę 942 tys. koron, o czym poinfor-
mował „Kurier Rzeszowski”.

Nowy właściciel majątku Boguchwa-
ła-Lutoryż pochodził z Litwy. Urodził się
8 stycznia 1840 w Juliampolu w guberni
wileńskiej. W r. 1862 ukończył Wydział
Matematyczno-Fizyczny na Uniwersyte-
cie w Moskwie, następnie podjął pracę
w Urzędzie Skarbowo-Technicznym
w powiecie borysławskim i tam zastał go
wybuch powstania styczniowego. Jako
ochotnik został przydzielony do oddzia-
łu Wincentego Koziełł-Poklewskiego
walczącego na Litwie. 28 maja 1863 r.
został ranny pod Władykami. Podobno
ocalenie zawdzięczał miejscowemu po-
powi, który nie tylko udzielił rannemu
powstańcowi schronienia, ale zadbał
o to, aby mógł powrócić do sił umożli-
wiając tym samym skuteczną ucieczkę
przed represjami carskimi. Opuścił Litwę
osiedlając się we Francji. Tam w latach
1866-1870 studiował w Wyższej Szkole
Górniczej w Paryżu. W czasie oblężenia
Paryża przez Prusaków w latach 1870-
1871, walczył w obronie miasta na od-
cinku bronionym przez studentów i ab-
solwentów Szkoły Politechnicznej, a na-
stępnie w Gwardii Narodowej.

Przemys³ galicyjski

Nie mogąc powrócić na Litwę, gdzie
czekało go aresztowanie, w 1872 r. Su-
szycki, przyjechał do Galicji, która prze-
żywała w tym czasie wyraźne ożywie-
nie gospodarcze za sprawą eksploata-

cji złóż ropy i gazu w okolicach Jasła
i Krosna, a u schyłku XIX w. także w Bo-
rysławiu.

W 1872 r. Suszycki rozpoczął pracę
w kopalni wosku ziemnego w Dźwiniczu
koło Kołomyi, ale szybko ją porzucił na
rzecz korzystniejszych warunków w ko-
palniach ropy w okolicy Krosna. Poznał
wówczas Ignacego Łukasiewicza (1822-
1882), którego odwiedzał wspólnie z in-
nymi przedsiębiorcami w jego majątku
w Chorkówce k. Krosna.

Równocześnie z działalnością go-
spodarczą Suszycki poświęcił wiele
czasu rozwojowi szkolnictwa naftowe-
go. W 1885 w Ropience koło Dukli za-
łożył Praktyczną Szkołę Wiercenia Ka-
nadyjskiego, działającą tam w latach
1885-1888. W 1888 r. została przenie-
siona w okolice Krosna i wówczas Su-
szycki zmienił jej nazwę na Szkołę
Wiertniczą w Wietrznie koło Krosna.
Zatrudnił w niej wybitnych specjalistów
ze Szkoły Politechnicznej ze Lwowa,
z Galicyjskiego Związku Producentów
Ropy oraz Krajowego Towarzystwa Naf-
towego. W 1896 r. po raz trzeci szkoła
ta została przeniesiona tym razem do
Borysławia. Do Borysławia wyjechali za-
równo nauczyciele jak również ucznio-
wie tej szkoły, ale bez Suszyckiego, któ-
ry w 1896 r. zamieszkał w Jaśle.

Po osiedleniu się w Galicji, Suszyc-
ki rozpoczął działalność naukową. W la-
tach 1874-1898 był członkiem Akade-
mii Umiejętności w Krakowie, wiele pu-
blikując na tematy związane z górnic-
twem. Od 1879 r. należał do współtwór-
ców Krajowego Towarzystwa Naukowe-
go dla Opieki i Rozwoju Przemysłu
i Górnictwa Naftowego. W 1893 r. razem
ze współpracownikami założył w Jaśle
Towarzystwo Techników Naftowych,
a od następnego roku (1894) należał do
Stowarzyszenia Techników Wiertni-
czych w Wiedniu.

Przyjazd do Boguchwa³y

W Dukli w 1882 r. Zenon Suszycki po-
ślubił Wandę Zawadzką (1844-1921) ro-
dem z Pińska (obecnie Białoruś), córkę
Aleksandra Zawadzkiego artysty mala-
rza. Wcześnie osierocona, dzieciństwo
spędziła pod opieką rodziny Rokossow-
skich. Dzięki ich pomocy ukończyła gim-
nazjum w Żytomierzu a następnie stu-
dia w Kijowie. Odegrała ona w jego życiu
ogromnie ważną rolę.

Zenon Suszycki
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Liceum Ogólnokształcące w Bogu-
chwale już po raz drugi gościło prak-
tykantów z międzynarodowej organi-
zacji studenckiej AIESEC, tym razem
byli to praktykanci z Brazylii, Mołda-
wii i Japonii. Narumi Hama, studentka
z Japonii podzieliła się z nami wraże-
niami z pobytu w Boguchwale.

Jakie są różnice kulturowe pomiędzy
młodzieżą japońską a młodzieżą
w Polsce?

Uczniowie byli odrobinę nieśmiali,
ale gdy poprosiłam ich o zaśpiewanie
polskiego hymnu byli bardzo ochoczy
by zrobić to dla mnie. Gdyby taka sytu-
acja miała miejsce w Japonii, uczniowie
nigdy by tego nie zrobili. Gdy miałam
zajęcia z mniejszą grupą osób, ucznio-
wie wypowiadali swoje opinie bardzo
swobodnie. Wydaje mi się, iż Polacy
lubią uczyć się nowych rzeczy, bardziej
niż Japończycy.

Jak przebiegały zajęcia z młodzieżą
gimnazjalną i licealną?

Na początku gimnazjaliści wydawali
się być bardziej nieśmiali niż uczniowie
LO w Boguchwale. W końcu jednak za-
uważyłam, iż polubili japońską kulturę
i to było na pewno niezwykłym doświad-
czeniem dla mnie. Niesamowitym uczu-
ciem była dla mnie sama rozmowa
z polskimi uczniami oraz możliwość po-
znania ich bliżej, ich zwyczajów i różnic
kulturowych.

Na co zwróciłaś szczególnie uwagę
podczas tygodniowego pobytu w Bo-
guchwale?

Najbardziej zaskakującą kwestią był
fakt, iż uczniowie mają tylko 20 minut,
aby zjeść obiad. W Japonii przerwa obia-
dowa trwa przynajmniej 50 minut, więc
myślę, iż było to coś zupełnie innego od
japońskiego stylu życia. Na pewno in-
nym oraz ważnym aspektem pobytu

w Boguchwale była pogoda. Jeżeli cho-
dzi o temperaturę w moim rodzinnym
mieście w Japonii, wynosi ona w zimie
ok. 5 C°. Polska jest zimnym krajem jed-
nakże śnieg znajdujący się wszędzie jest
dla mnie czymś niesamowitym. Myślę
również, iż mężczyźni w Polsce są bar-
dzo uprzejmi. Muszę pomyśleć o mał-
żeństwie z Polakiem. (śmiech)

Należysz do międzynarodowej organi-
zacji studenckiej AIESEC, jakie płyną
z tego korzyści?

Możliwość poznania ludzi z całego
świata. AIESEC działa w 110 krajach
i zrzesza 60,000 osób, więc można po-
znać tak wielu ludzi z różnych środowisk.
Najlepszym momentem mojego wyjaz-
du zdecydowanie była szansa przyjaz-
du do Boguchwały. Lubię to miasto
i chciałabym zostać tu dłużej.

Rozmawiała: Aneta Pyza
Tłumaczenie: Sławomir Mączka

W kategorii klas VI:
1. Krzysztof Grochowy – „Nie było nas, był las” – SP nr 2
z P. w Niechobrzu
2. Kamil Stęgowski – „Spotkanie z wiosną” – SP nr 2 w Jaśle
3. Anna Rak – „Oceaniczna fantazja” – SP nr 4 w Jaśle
4. Milena Rzońca – „Opowieść o czapli-historia oparta na fak-
tach” – SP nr 2 w Jaśle
5. Klaudia Patlewicz – „Przemiana” – ZSM nr 1 SP nr 6 w Jaśle
6. Joanna Szerląg – „Liściowi ludzie” – ZSM nr 1 SP nr 6 w Jaśle
7. Klaudia Tereszkiewicz – „Lwia grzywa” SP w Grzegorzówce

W kategorii klas V:
1.Jakub Uryniak – Szkoła Podstawowa im. gen St. Maczka
w Boguchwale
2. Klaudia Długosz – SP w Woli Zgłobieńskiej
3. Martyna Jarecka – „Magiczna kraina” – ZSM nr 4 SP nr 1
w Jaśle
4. Emilia Jarecka – „Odnalezione szczęście” – SP w Trzcinicy
5. Mateusz Cyntler – „Moje spotkanie z przyrodą” – ZSM nr 1 SP
nr 6 w Jaśle
6. Natalia Daniło – „Z nowym przyjacielem” – ZSM nr 1 SP nr 6
w Jaśle

W kategorii klas IV:
1. Zuzanna Krzyszczuk – „Wiosenna opowieść” – SP nr 2
w Jaśle

2. Jakub Krzysztyniak – „Spacer po Dolinie Chochołowskiej”
Miejski Zespół Szkół nr 8 w Krośnie
3. Edyta Bobowska – „Moje spotkanie z przyrodą” – SP nr 1
we Frysztaku
4. Oliwia Jędrzejewska „Magiczne lustro” – ZSM nr 1 SP nr 6
w Jaśle
5. Martyna Kosiba – „Dziwne zjawiska” SP w Szebniach
6. Julia Rozmus – „Moje spotkanie z przyrodą” – SP w Niepli
7. Emilia Cyrkiel – „Pamiętnik z wakacji” – SP nr 6 w Krośnie
Wyróżnienia
W kategorii klas VI:
1. Martyna Nowak – „Skarby morza” SP nr 2 w Jaśle
2. Monika Kłosowska – „Wakacyjna burza” – ZSM nr 5 SP nr 8
w Jaśle
3. Agnieszka Stój – „Sylwek” – SP nr 2 w Jaśle
4. Karolina Myśliwiec – „Magia lasu” – ZSM nr 1 SP nr 6 w Jaśle
W kategorii klas V:
1. Wiktoria Kyc – „Niespodzianka w gałązkach świerka”
SP im. gen St. Maczka w Boguchwale
2. Joanna Klęba – ZSM nr 4 SP nr 1 w Jaśle
3. Kacper Wilczyński – „Niezwykła podróż” – SP w Lipnicy
4. Monika Lipińska – „Zwykła lipa” – SP w Chotowej
5. Weronika Kosiba – „A miało być całkiem inaczej” – ZSM nr 4
SP nr 1 w Jaśle
6. Julia Karp – „Budzi się lato” – ZSM nr 4 SP nr 1 w Jaśle

Muszę pomyśleć o małżeństwie z Polakiem
Rozmowa z Narumi Hama, studentk¹ z Japonii.

Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego „Moje spotkania z przyrodą”
17 maja 2012 r. odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród i wyró¿nieñ w Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Jaœle.
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7. Anna Machowska – „To był wyjątkowy dzień” – ZSM nr 4 SP
nr 1 w Jaśle
8. Kinga Skałba – „Tajemnicza polana” – ZSM nr 1 SP nr 6
w Jaśle
9. Daniela Kmiecik – „Wiosenny spacer” – ZSM nr 1 SP nr 6
w Jaśle
10. Gabriela Rzońca – „Moje spotkanie z przyrodą” – ZSM
nr 1 SP nr 6 w Jaśle
11. Katarzyna Rzepka – „Zimowe drzewa” – SP nr 6 w Krośnie
12. Mateusz Kałwik – SP nr 6 w Krośnie
13. Wojciech Deptuch – „Wycieczka w Bieszczady” – SP nr 6
w Krośnie
W kategorii klas IV:
1. Szymon Wójcik – „Szlakiem na Tarnicę” – MZS nr 8 w Kro-
śnie
2. Aleksandra Rojkowska – „Zaczarowane drzewo” – SP nr 2
w Jaśle
3. Jagoda Jachym – SP nr 2 w Jaśle
4. Michał Woźniak – „Moje spotkanie z przyrodą” – SP nr 1
we Frysztaku
5. Anna Kuźniar – „Bieszczadzkie lekcje przyrody” – SP nr 4
w Jaśle
6. Kamila Ciężabka – „Gąsienica” – ZSM nr 1 SP nr 6 w Jaśle
7. Jakub Gęsiak – „Zielone sprzątanie” – ZSM nr 1 SP nr 6
w Jaśle

Spotkanie z sową ma w sobie zawsze posmak niespodzian-
ki. Wszakże sowy – obojętnie, którego gatunku – to ptaki skryte
i prawie niezauważalne. Wiodąc nocny tryb życia, za dnia śpią
starannie ukryte. Tym staranniej, że gdy tylko wykryją je inne pta-
ki, wszczynają alarm i naprzykrzają się temu pierzastemu dziwa-
dłu, jakim najwyraźniej jest dla nich sowa. Nocni drapieżcy zde-
cydowanie takiego natręctwa nie lubią, toteż z nastaniem brza-
sku szukają gęstej korony drzewa, najchętniej świerka, albo za-
cisznej dziupli.

Obecność nowego mieszkańca naszego ogrodu odkryłam
wraz z tata pewnego letniego późnego popołudnia dzięki wrzesz-
czącym i pomstującym srokom, które wykryły drapieżnika
w swojej kryjówce. Co prawda podejrzewaliśmy, że do naszego
świerkowego przydomowego lasku przylatuje sowa, ponieważ
od paru dni późnymi wieczorami słyszeliśmy głuche i niskie jej
pohukiwanie, ale jak dotąd nie udało nam się jej zobaczyć. Nie
wiedzieliśmy też z jakim gatunkiem sowy mamy do czynienia.
Zaciekawieni postanowiliśmy zobaczyć, kim jest nowy mieszka-
niec ogrodu. Domyśliłam się od razu, że to największy świerk
kryje pierzastą niespodziankę i zaczęłam chyłkiem podchodzić.
Ale tata powstrzymał mnie za ramię mówiąc: „Nie wolno się skra-
dać, idźmy naturalnie i swobodnie”. Od razu też wskazał mi do-
brze znaną lukę w gęstej koronie drzewa, gdzie dobrze było wi-
dać całą sowę. Przez chwilę zastanawialiśmy się czy jest to sowa
uszata czy może puszczyk. Jednak bez problemu rozpoznali-
śmy, że mamy do czynienia z uszatką, która jest nieco mniejsza,
lecz znacznie smuklejsza od puszczyka. Sowa uszata inaczej
nazywana bywa uszatką leśną, a przydomek „leśny” towarzyszy
jej w wielu językach. Owszem, jest ptakiem leśnym, ale raczej
nie puszczańskim, bowiem wybiera mniejsze kompleksy leśne
i zadrzewienia wśród pól, a w dużych lasach – skraje i sąsiedz-
two polan.

8. Kamila Gorgosz – „Świetny pomysł” – ZSM nr 1 SP nr 6
w Jaśle
9. Julia Gorczyca – „Moje spotkanie z przyrodą” – SP nr 6
w Krośnie
10. Mateusz Fiałkiewicz – „Wakacyjna przygoda” – SP w Szeb-
niach
11. Ireneusz Pieniek – „Wyjazd do Arboretum w Bolestraszy-
cach”-SP w Nienadówce
12. Nikoleta Świerczek – „Moje spotkanie z przyrodą” – SP
nr 14 w Krośnie
Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i ich opieku-
nom.

Uszatka zachowywała się tak jakby nas w ogóle nie widziała,
więc mogliśmy spokojnie ją obserwować. Jej upierzenie było
koloru rdzawobrązowego w ciemne plamki i kreski, spód ciała
jaśniejszy, żółtawobrązowy, pióra na piersiach z podłużnymi kre-
skami (przypominającymi „kurze łapki”). Na ogonie i lotkach
pierwszorzędowych widniały ciemniejsze poprzeczne paski. To
co było najbardziej charakterystyczne dla naszego nowego ogro-
dowego gościa to pomarańczowe tęczówki oczu, które na chwi-
lę się otworzyły i sterczące „uszy na głowie”, utworzone przez
ruchome kępki piór. Zresztą to właśnie od nich wzięła się gatun-
kowa nazwa. W rzeczywistości nie są one związane ze słuchem,
a stanowią ozdobę i pomagającą się maskować.

Uszatka zazwyczaj nie buduje gniazda. Najczęściej lęgnie
się w starych, opuszczonych lęgowiskach po innych ptakach,
zwłaszcza krukowatych – wronach, srokach, gawronach, sójkach,
krukach – a rzadziej po drapieżnych – myszołowach lub krogul-
cach. Umieszczone wysoko (5 – 10 m) w górnej części korony,
przeważnie drzewa iglastego, bliżej pnia. Zdarzają się gniazda
na ziemi (choć rzadko i głównie gdy nie może znaleźć odpo-
wiedniego miejsca), pojedynczych drzewach lub zajmowanie
dziupli po wiewiórkach pospolitych. I tak było z naszą Uszatką,
wybrała gniazdo po głośnych i krzykliwych srokach, którym ten
nowy gospodarz w ogóle się nie spodobał. Kiedy przyglądali-
śmy się sowie, ona ani drgnęła, przypatrując się nam przez wą-
skie szparki oczu. Tylko przestraszona lub w inny sposób przeję-
ta sowa otwiera oczy szeroko, ukazując ich oszałamiającą uro-
dę, i to pod warunkiem, że zbytnio nie razi jej światło. Rozmawia-
liśmy głośno między sobą, a sowa pozostawała w bezruchu, jak-
by była wypchana, zupełnie nie wzruszona naszym widokiem.
Wykorzystując ten moment pobiegłam do domu po aparat foto-
graficzny. Weszłam cichutko po drabinie na kilka szczebelków
i udało mi się zrobić jedno zdjęcie. Nie chcieliśmy uszatki wy-
straszyć, więc wróciliśmy do domu.

Nasz nowy gość zamieszkiwał w naszym ogrodzie przez
całe lato, dając znać o sobie głuchym wieczornym pohukiwa-
niem („huu... huu... huu...”). Kilka razy udało mi się go podpa-
trzeć, ale większość dnia spędzał w dziupli, gdzie miał spo-
kój. Pod koniec lata nasza uszatka przeniosła się w inne miej-
sce i więcej już jej nie zobaczyliśmy. Trochę szkoda, bo przy-
zwyczaiłam się bardzo do naszej sówki.

Wiktoria Kyc

Praca autorstwa Wiktorii Kyc

„Niespodzianka
w gałązkach świerka”

Wręczenie nagród w SP w Jaśle
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Na ostateczny wynik złożyły się
konkursy długoterminowe oraz te, roz-
grywane na miejscu. Już w kwietniu
otrzymaliśmy regulaminy siedmiu kon-
kursów cząstkowych. Cztery z nich wy-
magały ogromnego zaangażowania
i pracy uczniów oraz nauczycieli przy-
gotowujących. Były to konkurs
literacki pt.: „Fantazmaty” na
opowiadanie lub wiersz inspiro-
wany grafiką. Celem było oczy-
wiście zachęcenie do samo-
dzielnej pracy twórczej, promo-
wanie talentów, rozwijanie wraż-
liwości i wyobraźni. Zadanie nie
było łatwe. Grafika bardzo am-
bitna. Dzieła Tomasza Sętow-
skiego „Kiedy rozum śpi”, Jac-
ka Yerki – „Pokojowa fama”, czy
M. C. Eschera „Perpetum mobi-
le’’. Analizowaliśmy dzieła, pró-
bowaliśmy realizować różne ich inter-
pretacje. I udało się. Ilość prac oraz ich
poziom były imponujące.

Poziom prac by³ imponuj¹cy

Satysfakcjonujący dla Gimnazjum
w Boguchwale okazał się również i wy-
nik. Zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce
oraz zdobyliśmy wyróżnienie. Chcąc do-
cenić zaangażowanie uczniów naszej
placówki, chcemy wydać wszystkie opo-
wiadania i wiersze nadesłane na konkurs
w formie broszurowej.

W grupie si³a

 Kolejny konkurs miał charakter ze-
społowy. Jego celem było zaprezento-
wanie w ciekawej formie artystycznej
(np. kabaretowej, wokalnej, itp.) swoje-
go gimnazjum. Pierwsze miejsce, które
otrzymaliśmy w tej kategorii okupione
było ciężką pracą całego zespołu,
w skład którego wchodzili: Natalia Gło-
dowska, Łukasz Pryk, Kamila Rogala,
Aneta Wilk, Mateusz Wilk.
„Chcecie bajki, oto bajka.
Była sobie Boguchwała,

Gimnazjum im. ks. ppłk. St. Żytkiewicza
w Boguchwale – zdobywcą Pucharu

Burmistrza Boguchwały

Gimnazjum w Boguchwale zajê³o pierwsze miejsce

w II edycji Turnieju Gimnazjów organizowanego przez

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Boguchwale, pokonuj¹c

Gimnazjum w Niechobrzu i Rac³awówce. W imprezie

uczestniczyli te¿ przedstawiciele gimnazjów z Po³omii,

Czudca, Wy¿nego i Pstr¹gowej.

Ot miasteczko, tak się zwało...”
– to było pierwsze zdanie, jakie wypo-
wiedziała podczas Turnieju Gimnazjów
Kamila Rogala.

Jako pierwsza musiałam wypowie-
dzieć swoją kwestię – kontynuuje. Głos
podchodził mi do gardła. Możecie sobie

wyobrazić, jak wyglądałam: blada, prze-
rażona, zdenerwowana. Ręce i nogi trzę-
sły się jak galareta. Pierwsze słowa wy-
powiedziałam na jednym wdechu, a po-
tem już poszło... oczy wszystkich zwróci-
ły się ku mnie. Na twarzach jednych ma-
lowała się ciekawość, a na innych zdzi-
wienie. Wszyscy czekali na ciąg dalszy,
a ja zamarłam i znów nie mogłam wydu-
sić ani słowa. Nagle jednak, jakby bez
mojej wiedzy reszta opowiadania wysko-
czyła ze mnie, a cały stres w jednej chwili
opadł. Mówiłam pewnie. Dalej gawędził
Łukasz, a potem nasza „praktykantka”
Natalia ze swoim spisem lekturowym. Na-
stępnie posługując się interaktywnymi ta-
blicami, przedstawiliśmy najważniejsze
osiągnięcia naszej szkoły. Wiadomo, fi-
naliści, laureaci konkursów: chemiczne-
go, matematycznego, ortograficznego...
wymiana polsko-niemiecka, sport” – opo-
wiada Kamila.

Humor i zabawa

Pisząc o naszym udziale, pragnę
również odnieść się do prezentacji Gim-
nazjów z Racławówki i Niechobrza. Ich
występy również bardzo się podobały,

młodzież tryskała humorem, doskonale
się bawiliśmy.

Najwiêkszy mózg

Kolejna kategoria konkursowa to
„Omnibus – największy mózg”, gdzie
uczniowie łamali sobie głowy przy pyta-
niach z dziedziny geografii, matematy-
ki, chemii. Świetna, bardzo emocjonu-
jąca zabawa i wyścig po wiedzę. Odpa-
dali kolejni uczestnicy, pękały baloniki –
symbole punktów. Emocje chwilami się-
gały zenitu, walka była bardzo zacięta.

Przebój roku

Wreszcie pałacowy kompleks Lubo-
mirskich zapełnił się śpiewem uroczych
gimnazjalistek. W konkursie na przebój
roku młodzież udowodniła, że jest uta-
lentowana i dysponuje świetnym warsz-

tatem. Obok nagrodzonych wo-
kalistek z trzech gimnazjów,
barwnie i nieszablonowo prezen-
towały się też dziewczęta
w łowickich strojach z przebojem
„Koko, koko Euro, spoko”. Jury
miało nie lada problem, by
wszystkich właściwie ocenić i za-
dowolić oczekiwania widowni.

Œmiech to zdrowie

„Chociaż przed występem
wiele razy ćwiczyliśmy nasz skecz

pod czujnym okiem naszej germanistki,
Teresy Jasiczek, to jednak miałem moc-
no ściśnięte gardło. Przecież występowa-
liśmy przed przedstawicielami Urzędu
Miejskiego, dyrektorem liceum, gronem
pedagogicznym i reprezentacjami innych
szkół. Chcieliśmy jak najlepiej wypaść.
Miałem nogi jak z waty, starałem się ni-
czego po sobie nie okazywać. Arek roz-
począł nasz występ apelem do widzów
i jurorów o oklaski na zachętę i przeła-
manie lodów. Potem poszło już gładko.
Mimo tremy żaden z nas nie popełnił błę-
du nawet w najtrudniejszych fragmentach
scenki. W rezultacie zajęliśmy drugie miej-
sce w naszej kategorii” – wspomina Piotr
Wrzosek, gimnazjalista z Boguchwały.

I wreszcie stało się jasne. To my
w tym roku, Gimnazjum im. ks. ppłk. St.
Żytkiewicza w Boguchwale, sporą prze-
wagą punktową, zdobyliśmy Puchar
Burmistrza Boguchwały.

Pozostałym gimnazjom dziękujemy
za wyrównaną i sportową walkę. Rywa-
lizowaliśmy, ale i bawiliśmy się świetnie.
Powrócimy tu znów za rok, bo kolejna
edycja Turnieju Gimnazjów, to wyścig po
wiedzę, ale i radosny happening. Cze-
góż chcieć więcej?

Barbara Żak



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE”  2 (76)  201220

Projekty

INFORMACJA O REALIZOWANYM

PROJEKCIE
w okresie od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
realizuje projekt: „Szachy edukują i aktywizują”

skierowany do DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
ORAZ ICH RODZICÓW

W bezpłatnych zajęciach nauki gry w szachy bierze udział
160 mieszkańców Gminy Boguchwała, w tym: 80 przedszko-
laków wraz ze swoimi rodzicami.

Podczas dotychczasowych zajęć szachowych dla dzieci
i rodziców uczestnicy zostali wprowadzeni w „szachową kra-
inę” poprzez m.in.: zapoznanie z podstawowymi zasadami
gry w szachy, przedstawienie właściwości poszczególnych
figur szachowych: goniec, wieża (ciężka figura), hetman (naj-
silniejszy na szachownicy), król jako najważniejsza figura
w partii oraz naukę poruszania się po szachownicy z uwzględ-
nieniem: szachowania króla różnymi figurami i pionkami,

ochrony króla-rosza-
da.

W czasie zajęć
uczestnikom zapew-
niono poczęstunek,
a także materiały –
książki do nauki gry
w szachy i wykonywa-
nia ćwiczeń poleco-
nych przez prowadzą-
cego zarówno dla ro-
dziców, jak i dzieci.

Obecnie uczestni-
cy pod kierunkiem in-
struktorów przygoto-
wują się do udziału

w turnieju szachowym, który będzie podsumowaniem pro-
jektu i testem umiejętności gry w szachy nabytych w czasie
10 spotkań. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną cen-
nymi nagrodami, które przyznane będą w 3 kategoriach wie-
kowych: dzieci do 5 lat, dzieci w wieku 6 do 7 lat oraz rodzi-
ce w podziale na kobiety i mężczyźni.

Szczegółowa informacja o projekcie,
harmonogram zajęć, galeria zdjęć

na stronie internetowej: www.szachy.boguchwala.pl

INFORMACJA O REALIZOWANYM

PROJEKCIE
w okresie od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
realizuje projekt: „Szkoła dobrego rodzica”

skierowany do DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ ICH RODZICÓW

Obecnie w bezpłatnych szkoleniach o tematyce Eduka-
cja artystyczna i proekologiczna dla dzieci i rodziców oraz
Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla rodziców bie-
rze udział 72 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Boguchwała oraz 108 rodziców.

Podczas edukacji z zakresu zdrowego żywienia rodzice
poszerzają swoją wiedzę teoretyczną o zdrowym odżywia-
niu, a także biorą
udział w zajęciach
praktycznych gdzie
pod okiem trenera
i z wykorzystaniem za-
kupionych w ramach
projektu artykułów
żywnościowych przy-
gotowują surówki, sa-
łatki, różnorodne dania
mięsne, warzywne, po-
znają sposoby dekoro-
wania potraw i atrakcyjnego podawania dań. Na zakończe-
nie zajęć uczestnicy otrzymają książki kucharskie w formie
poradników zdrowego żywienia.

Natomiast podczas zajęć artystyczno-proekologicznych
dzieci wraz ze swoimi rodzicami wykonują fantazyjne prace
artystyczne z zastosowaniem różnorodnych technik takich
jak: collage, elementy decoupage – technika serwetkowa,
malowanie, a także z użyciem surowców wtórnych (kubecz-
ki, skrawki materiałów, tektury). Szeroka gama zakupionych
w ramach projektu materiałów warsztatowych pobudza wy-
obraźnię i kreatywność uczestników oraz sprzyja rozwojowi
talentów artystycznych. Natomiast wspólne działanie dziec-
ka z rodzicem poprawia wzajemne relacje, uczy spędzania
wolnego czasu poprzez edukację i zabawę.

Szczegółowa informacja o projekcie, jego przebiegu,
harmonogram zajęć, galeria zdjęć na stronie

internetowej: www.szkolarodzica.boguchwala.pl

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów, tel. 668 144 855
www.stow-oswiaty.boguchwala.pl

e-mail: srogb@boguchwala.plmailto:srogb@boguchwala.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE” 2 (76)  2012 21

Projekty

Wśród celów, jakie organizatorzy
imprezy ambitnie postawili przed sobą
znalazła się m.in. próba pogłębiania in-
tegracji środowiska lokalnego, chęć po-
żytecznego spędzenia wolnego czasu
z rodziną, a także poznawanie uroków
ziemi przemyskiej zarówno krajobrazo-
wych jak i historycznych. W wyprawie
do Przemyśla licznie uczestniczyli za-
równo dorośli mieszkańcy Boguchwa-
ły jak i dzieci oraz młodzież.

Program wycieczki zaproponowany
przez przewodnika i nauczyciela Gim-
nazjum Artura Wiktora był interesujący
a tym samym wymagał sprawnej orga-
nizacji, z czego wszyscy wywiązali się
bez zarzutu. W pierwszych godzinach
eskapady, w sobotę 2 czerwca, jej
uczestnicy mogli podziwiać malownicze
widoki zarówno Pogórza Dynowskiego
jak i lesiste wzniesienia Parku Krajobra-

Uroki Przemyśla i okolic,
czyli krótka relacja z wycieczki

W ramach realizacji projektu „Osiedlowego Programu profilaktyki i rozwi¹zywania

problemów alkoholowych”, finansowanego z przeznaczonych na ten cel œrodków

gminnych, Gimnazjum w Boguchwale podjê³o siê przygotowania i zorganizowania

wycieczki krajoznawczej do Przemyœla oraz Krasiczyna.

zowego Pogórza Przemyskiego. Auto-
kar pokonując serpentyny oraz most na
Sanie w Iskani mijając Birczę dotarł do
Krasiczyna. Na wszystkich duże wraże-
nie zrobił królujący tu majestatyczny, re-
nesansowy zamek oraz jego dzieje opo-
wiedziane w przystępny sposób przez
krasiczyńskiego przewodnika. Szcze-
gólny dreszczyk emocji wzbudziła wi-
zyta w sali tortur a osobliwie prezenta-
cja średniowiecznych „przyrządów”,
które miał na wyposażeniu kat. Dużą
atrakcją okazał się przemyski wyciąg
narciarski, którym boguchwalscy wy-
cieczkowicze wyjechali na wzgórze
zwane Zniesieniem (352 m n.p.m.) gó-
rujące nad tym prastarym miastem. Tam
znowu wielu chętnych znalazła rynna
saneczkowa sprawiająca wiele radości
zwłaszcza młodszej grupie uczestni-
ków. Kolejnym etapem wycieczki było

zwiedzanie Archikatedry w Przemyślu
a w niej chwile zadumy przy relikwiach
św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł.
Jana Balickiego oraz spacer po zabyt-
kowej Starówce. Dzień chylił się ku koń-
cowi, gdy autokar ruszył w kierunku
Medyki, aby zatrzymać się w miejsco-
wości Siedliska. To właśnie tutaj pod ko-
niec XIX w. Austriacy wybudowali Fort
Nr I „Salis Soglio”. Był on jednym
z wielu w okresie I wojny światowej
wchodzącym w skład Twierdzy Prze-
myśl, trzeciej co do wielkości w Euro-
pie. Ten najlepiej zachowany zabytek
fortyfikacyjny w Przemyślu był ostatnią
atrakcją na szlaku opisywanej wyciecz-
ki. Pozostaną miłe wspomnienia, kilka
zdjęć i nadzieja, że takie imprezy będą
odbywać się cyklicznie.

Artur Wiktor

Uczestnicy wycieczki w Krasiczynie
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Œrodowisko/Kulturalnik

Razem dbamy

o œrodowisko

Œwiatowy Dzieñ Ziemi to œwiêto obcho-
dzone w Polsce od 1990 roku przez
wszystkich, dla których wa¿na jest idea
ochrony œrodowiska. M³odzi ekolodzy ze
Szko³y Podstawowej w Mogielnicy tak-
¿e do takich nale¿¹.

23 kwietnia zorganizowali imprezę, na którą zapro-
sili wszystkich uczniów i nauczycieli. Alicja Słysz, która
uczy przyrody oraz prowadzi koło ekologiczne, czuwa-
ła nad organizacją tego wydarzenia.

Wszystko zaczęło się od krótkiego przedstawienia.
Pokazywało ono jak i dlaczego należy troszczyć się
o otoczenie. Nawiązywało do znanej bajki o Jasiu i Mał-
gosi, ale postacie zachowywały się trochę inaczej. Ja-
siu nie dbał o przyrodę i źle zachowywał się w lesie:
hałasował, wyrzucał śmieci. Natomiast Małgosia trosz-
czyła się o środowisko. Krytykowała i upominała Jasia,
lecz on, niestety, nie chciał jej słuchać. Za swoje zacho-
wanie został ukarany przez Babę Jagę, która dając mu
jego ulubione, lecz niezdrowe jedzenie, chciała go utu-
czyć, by potem rzucić na pożarcie wilkom. Wszystko
jednak dobrze się skończyło, ponieważ Jaś się zmienił
i zaczął żyć w zgodzie z przyrodą.

Po inscenizacji odbył się konkurs. Każda klasa wy-
brała trzech zawodników, którzy ich reprezentowali,
rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności. Były
rebusy, rozsypanki wyrazowe, zagadki (także ilustrowa-
ne), pytania o nazwy drzew, zwierząt, ekologiczne źró-
dła energii, zdrową żywność itp. Trzeba się było moc-
no natrudzić, by znaleźć się w czołówce. Zawodnicy
wykazali się dużą wiedzą, a słuchacze wiele się nauczyli.

Na koniec wspólnie posadziliśmy drzewko na tere-
nie przyszkolnym. W ten sposób chcemy pokazać, jak
ważna dla nas jest przyroda. Także z tego powodu
w tym dniu wielu uczniów zrezygnowało z przyjazdu do
szkoły samochodem czy autobusem i przyszli pieszo
lub przyjechali rowerami.

Musimy jednak pamiętać, aby dbać o naszą plane-
tę nie tylko w święta, ale także na co dzień. Segreguj-
my odpady, oszczędzajmy wodę, nie zaśmiecajmy na-
szej planety. To przecież środowisko, w którym żyjemy,
to nasz wspólny dom.

Natalia Siorek, uczennica kl. VI Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

W krainie ksi¹¿ek

Dobrze przygotowane wyst¹pienie na temat prze-
czytanej ksi¹¿ki w atrakcyjny sposób informuje
o treœci ksi¹¿ki, podsuwa nowe pomys³y i zachê-
ca do czytania.

W dzisiejszych czasach dzieci, młodzież, a także dorośli rzadko
sięgają po książki. Zastępują je filmami, grami i Internetem. Niektó-
rzy, a należą też do tej grupy nauczyciele, nie mogą się z tym pogo-
dzić i wymyślają różne sposoby, by zachęcić do czytania. Tak stało
się i u nas – w Szkole Podstawowej w Mogielnicy. Polonistka, Zofia
Iwińska, parę lat temu wprowadziła pomysł, by każdy uczeń z klas
starszych przeczytał przynajmniej jedną dodatkową lekturę w seme-
strze, dostosowaną do wieku oraz zainteresowań i przedstawił ją na
lekcji. Oczywiście na ocenę.

Portfolio ksi¹¿ki
Po zapoznaniu się z treścią książki trzeba przygotować portfolio.

Mogą znaleźć się w nim, w zależności od pomysłu i chęci ucznia,
różnego typu informacje o lekturze, takie jak: czas i miejsce zda-
rzeń, plan najważniejszych zdarzeń, opis, opowiadanie, charaktery-
styka bohatera, wiadomości o autorze, opinie o książce. Można też
wymyślić krzyżówki, rebusy, testy, ilustracje itp. Na przedstawienie
książki też trzeba znaleźć ciekawy sposób. Oprócz prezentacji przy-
gotowanych materiałów niektórzy opowiadają ciekawą historię, prze-
bierając się za głównego bohatera lub odgrywają scenki na podsta-
wie ciekawych fragmentów książki. Przygotowują nawet rekwizyty
oraz scenografię! Ambitni naprawdę potrafią zaskoczyć, bo chcą to
zrobić w oryginalny sposób.

Prezentacje w wykonaniu uczniów
W tym roku szkolnym mieliśmy możliwość obejrzenia wielu inte-

resujących prezentacji. Dziewczyny z klasy piątej podobno zasko-
czyły najbardziej, przedstawiając: „Lessie wróć” (w której pojawił się
nawet tytułowy bohater), losy Ani – „Ania z Zielonego Wzgórza”
i „Ania z Avonlea”, kłopoty niezwykle inteligentnej dziewczynki Ma-
tyldy czy historię sympa-
tycznego urwisa – Tomka
Sawyera.

Niektórzy z szóstej
także mogą pochwalić
się pomysłowością i per-
fekcją wykonania. Które-
goś dnia przyjechali do
klasy pociągiem(!) go-
ście z samego Londynu
– pan Fileas Fogg i Obie-
żyświat, czyli główni bo-
haterowie książki „W 80
dni dookoła świata”. In-
nym razem mieliśmy okazję poznać dwie dziewczyny ze „Szkoły blon-
dynek”, które pokazały, jak zaczęła się ich przyjaźń.

Czwartaki również potrafią zaskoczyć i pokazać swoje możliwo-
ści. Pojawił się u nich sam król Maciuś I i opowiadał o przyjaźni
z Felkiem, a także o trudnej sztuce rządzenia. Swoje przygody przed-
stawiali także: nadworny kronikarz Koszałek Opałek oraz Pinokio.

Jednym słowem, pomysł na prezentację przeczytanej książki jest
pomysłem trafionym. Wszyscy wiele się przy tym uczą. Dobrze przy-
gotowane wystąpienie w atrakcyjny sposób informuje o treści książ-
ki, podsuwa nowe pomysły i zachęca do czytania.

Natalia Siorek, uczennica klasy VI
Szkoły Podstawowej w Mogielnicy



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE” 2 (76)  2012 23

Święto Szkoły
w Zarzeczu

Œrodowisko/Kulturalnik/M³odzie¿ pisze

Na przekór tym problemom w interesujący sposób wyszła
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. W wypożyczalni
dla dorosłych odbyło się spotkanie, którego tematem była Kon-
wekcja Praw Dziecka. Gośćmi była młodzież gimnazjalna. Spo-
tkanie prowadziły Anna Kokoszka i Halina Augustyniak z Tereno-
wego Komitetu Praw Dziecka w Rzeszowie, które opowiedziały
również o mediacjach.
Co z t¹ mediacj¹?

Wytłumaczyły czym w ogóle są owe działania, na czym pole-
ga praca mediatora i jaka jest jego rola w przebiegu konfliktu.
Wspomniały także o prawach i obowiązkach cywilnych, pouczy-
ły jak należy zachowywać się w przypadku poważnych proble-
mów, przybliżyły nam czym tak właściwie jest patologia i jakie są
jej objawy. Swoje słowa wzbogaciły o interesującą prezentację

multimedialną. Nie obawiały się mówić o swoich osobistych prze-
życiach zawodowych. Z łatwością można było dostrzec, że obie
kochają swoją pracę i są stworzone do tego co robią. Na koniec
gimnazjaliści dowiedzieli się gdzie i kiedy mają się zgłosić, gdy
chcą uzyskać pomoc.
Relacja uczniów po spotkaniu

„Początkowo bardzo sceptycznie podchodziłam do tematu
tego spotkania. Jednak teraz wiem jak bardzo się myliłam. To
było bardzo ciekawe doświadczenie!” – opowiadała po spotka-
niu Honorata Bara.

„Ja osobiście czuje lekki niedosyt. Miałam nadzieję, iż nie
będzie to tylko czysta teoria” – mówiła Anna Kubiś.

„Nie ukrywam, iż byłem zaciekawiony tematyką tego krótkie-
go wykładu. Bardzo spodobał mi się pomysł na uatrakcyjnienie
dyskusji za pomocą prezentacji multimedialnej” – dodał na ko-
niec Adrian Błażejewski.

Akcje tego typu są bardzo potrzebne. Młodzież nie tylko ma
możliwość dokształcenia się w dziedzinie WOS-u, uczy się po-
nadto jak uniknąć powstawania konfliktu, jak postępować w kry-
zysowych sytuacjach i co najważniejsze jak olbrzymią wartość
ma rodzina. Słowa zawarte w monologach mediatorek posłużą
boguchwalskim gimnazjalistom w rozwiązywaniu życiowych pro-
blemów. Na koniec pragnę w imieniu wszystkich uczniów po-
dziękować Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale za moż-
liwość uczestniczenia w tym projekcie. Oby więcej takich akcji!

Arkadiusz Wilczyński

Na przekór rodzinnym

problemom...
Ktoœ kiedyœ powiedzia³ „Podstawow¹ si³¹
pedagogiczn¹ jest dom rodzinny” Rodzina
jest azylem, stanowi olbrzymi fundament
¿ycia ka¿dego cz³owieka. Jednak na drodze
wzajemnego zrozumienia niejednokrotnie
staj¹ przeró¿ne problemy. Przemoc, k³ótnie.

Spotkanie przy samowarze
– relacja ze spotkania mi³oœników poezji

24 maja w bibliotece publicznej w Zg³obniu
odby³o siê spotkanie mi³oœników poezji.
Honorowymi goœæmi byli Witold Kiejrys, Bo-
¿ena Kaczorowska i Ania Kudela.

Pierwsza część wieczoru poświęcona była twórczości Pana
Kiejrysa, jego życiu, pracy zawodowej i twórczej. W swoich wier-
szach przekazuje nam swoje miłości, obawy, tęsknoty refleksje
nad swoim życiem, wątpliwości i pomyłki, czytając jego wier-
sze mamy wrażenie, że to nie słowa ale żywe obrazy podał
nam autor. Przykładem są wiersze: Mur, Woda, Szkic. W czasie
przerwy przy herbatce z samowaru i słodkościach przygotowa-

nych przez KGW w Zgłobniu,
trwały dyskusje, zadawano
wiele pytań.

W drugiej części wieczor-
ku swoje wiersze czytały: Bo-
żena Kaczorowska i Ania Ku-
dela. Wiersze bardzo osobi-
ste, ciepłe z różnych okresów
życia i twórczości. Poezja to

wspomnienia rzeczy ważnych w życiu człowieka, ale i całkiem
błahych, które jednak utrwalają pamięć i stanowią o istocie życia.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac ma-
larskich Leszka Wawrzaszka z Woli Zgłobieńskiej i Marty Rak
ze Zgłobnia.

3 czerwca 2012 r. w Zarzeczu zorganizowa-
ne zosta³o Œwiêto Szko³y po³¹czone z Dniem
Dziecka. Obchody Œwiêta Szko³y w tym roku
by³y bardzo huczne i zorganizowane tak, aby
ka¿dy uczestnik znalaz³ coœ dla siebie.

Święto Szkoły rozpoczęło się od występów dzieci klas
0-3. Na zaproszenie przyjechali przedstawiciele Policji z Bo-
guchwały, którzy pozwolili zaglądnąć do radiowozu, co oka-
zało się wielką atrakcją dla najmłodszych. Niewykluczone, że
dzięki temu ktoś zrealizował marzenia i będzie chciał kiedyś
wstąpić w szeregi służb mundurowych.

Rozgrywki sportowe
Miały tu również miejsce rozgrywki sportowe między

uczniami i rodzicami oraz mecz piłki nożnej. Dla łakom-
czuchów był bufet z ciastami, które przygotowały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Zarzecza. Każdy wypiek wziął
udział w konkursie na najlepsze ciasto.

Największą atrakcją okazała się jednak ogromna dmucha-
na zjeżdżalnia, z której uczniowie mogli korzystać bez ograni-
czeń, a dla starszych – orkiestra, która przygrywała do zaba-
wy. Deszcz, który niespodziewanie zaskoczył wszystkich
uczestników tegorocznego Święta Szkoły, skrócił zabawę.
Restauracja Hibiskus sponsorowała poczęstunek pysznym
i ciepłym rosołem, który okazał się być strzałem w dziesiątkę
w tamtą niedzielną kapryśną pogodę.

Anna Bęben
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Beniaminek z ambicjami
Debiutująca w rozgrywkach IV ligi

mężczyzn ekipa Lubczy Racławówka
ruszała w sezon z dużymi nadziejami.
Udało się skompletować silny skład, któ-
ry miał włączyć się do walki o awans.
Rywalizacja w czwartej lidze składała się
z dwóch etapów. W pierwszej rundzie
Lubcza w grupie spotkała się między
innymi z silnymi zespołami z Sędziszo-
wa Małopolskiego, Mielca czy Dukli.
Szczególnie te dwie pierwsze ekipy na-
leżały do faworytów rozgrywek. Sezon
rozpoczął się od starcia z Tęcza Sędzi-
szów. Finalista ubiegłorocznej IV ligi nie
sprostał debiutującej w rozgrywkach
Lubczy. Po tak świetnym początku uda-
ło się w drugiej kolejce pokonać LUKS
Kamień, ale później siatkarze z Racła-
wówki dostali zimny prysznic. Z dalekiej
podróży do Mielca podopieczni trenera
Grzegorza Masłowskiego powrócili
z zaledwie jednym wygranym setem. Jak
się później okazało była to jedyna po-
rażka ekipy z Racławówki w tym sezo-
nie! W kolejnych spotkaniach pierwszej
fazy rozgrywek Lubcza nie miała więk-
szych problemów. Wszystkie mecze
wygrywała pewnie, za trzy punkty.
Z kwitkiem z hali w Niechobrzu odjechał
lider z Dukli i oddał Lubczy pierwsze
miejsce w tabeli. Nieco większe proble-
my nasz zespół miał w wyjazdowym star-
ciu z tym zespołem. Był to mecz koń-
czący pierwszą część sezonu. Lubcza
miała już pewny awans do finału, ale
walczyła o cenne punkty, które przecho-
dziły do kolejnej rundy. SKS musiał jesz-
cze grać o utrzymanie drugiego miejsca
w tabeli. Początek meczu należał do siat-
karzy z Dukli, którzy dzięki fantastycz-
nej grze obronnej prowadzili już 2:0
w setach i przypieczętowali awans do fi-
nału. Lubcza przełamała świetną defen-
sywę rywala i własne słabości, wygrała
trzy partie i wywiozła z trudnego terenu
jakże cenne dwa oczka. Do rudny fina-
łowej Racławówka ruszała z handicapem
pięciu oczek doliczonych po meczach
pierwszej rundy z SKSem Dukla. Lubczę
czekały po dwa spotkania z Dom Budem
Żołynia i ChSKFMSem Przemyśl. Zespół
Grzegorza Masłowskiego najpierw po-

konał przemyślan, a potem na wyjeździe
wyszarpał wygraną w Żołyni. Tydzień
później, pewną wygraną w Przemyślu
udało się przypieczętować awans do
czwartej ligi. Pozostała walka o mistrzo-
stwo. Decydujący mecz z wiceliderem –
Dom Budem rozegrano 11 marca w Nie-
chobrzu. Było to świetne podsumowa-
nie sezonu, wygrane 3:1 po dobrym
meczu. Lubcza zapewniła sobie mistrzo-
stwo IV ligi w debiutanckim sezonie!

Walczy³y o mistrza
Dobry sezon mają za sobą III ligowe

siatkarki Lubczy. Zawodniczki z Racła-
wówki przez cały sezon liczyły się
w walce o końcowy triumf. Przez pewien
okres były nawet liderem III ligi. W pierw-
szej rundzie siatkarki Alicji Nerc spokoj-
nie radziły sobie z zespołami z Czudca,
Rzeszowa, Dębicy czy Mielca. Sensacyj-
nie udało się też pokonać w wyjazdo-
wych starciach faworytów z Łańcuta
i Jasła. Jedyną porażkę Lubcza ponio-
sła w Przemyślu z Polonią. Takie wyniki
dawały drugą pozycję w tabeli i sporą
nadzieję na włączenie się do walki o mi-
strzostwo. Po świetnym początku II run-
dy Lubczę dopadł kryzys. Dwa przegra-
ne pechowo tie-breaki w hali w Kielanów-
ce pokrzyżowały nieco plany walki
o awans. W obu tych meczach Lubcza
miała w górze piłki meczowe na wagę
trzech punktów, ale zarówno AZS Rze-
szów jak i Polonia Przemyśl wywalczyły
w tych spotkaniach dwa punkty. Lubcza
miała jeszcze szansę na zajęcie pierw-
szego lub drugiego miejsca w lidze, co
gwarantowało udział w ogólnopolskich
barażach o wejście do II ligi. Decydują-
ce mecze Lubcza rozegrała z liderem
i wiceliderem z Łańcuta i Jasła. Z tym
pierwszym zespołem udało się zwycię-
żyć. Po pasjonującym spotkaniu siatkar-
ki SST wygrały 3:2. W kończącym se-
zon meczu z Jasłem wygrana za trzy
punkty dawała Lubczy awans z drugie-
go miejsca do play-offów. I ekipie z Ra-
cławówki udało się wygrać, ale dopiero
po tie-breaku, zatem drugie miejsce zajął
młodziutki zespół Leszka Wierzgacza,
Lubcza musiała się zadowolić trzecią
lokatą.

Historyczna szansa
Siatkarki z Racławówki dostały jednak

szansę. Lubcza została zgłoszona do roz-
grywek ogólnopolskich jako zespół rezer-
wowy i udało się. Los przydzielił naszą
ekipę do półfinałowego turnieju w Jawo-
rze na Dolnym Śląsku. Oprócz gospodyń
– Olimpii Jawor, w zawodach udział wzięły
dwie śląskie ekipy – MOSM Tychy i Dę-
bowianka Dębowiec. Historyczny udział
w walce o II ligę Lubcza rozpoczęła zna-
komicie. Po heroicznej walce udało się
pokonać ekipę z Dębowca i szanse na
zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca
wzrosły. Niestety później było już zdecy-
dowanie gorzej. Siatkarki Alicji Nerc dały
się rozgromić ekipie z Tychów w trzech
setach. Ostatni mecz jaworskiego turnie-
ju również nie był zbyt udany. Racławów-
ka nawiązywała walkę z miejscową Olim-
pią, ale tylko w pierwszej partii. Nie uda-
ło się wygrać ani tej, ani dwóch pozosta-
łych odsłon i historyczny udział w ogól-
nopolskich zmaganiach zakończył się już
po półfinałach.

S³aba koñcówka juniorek
Ciągle trwa rywalizacja w lidze junio-

rek. Lubcza była bliska awansu do run-
dy finałowej, ale ostatecznie zabrakło
kilku punktów. Młode siatkarki z Racła-
wówki musiały rywalizować w grupie B.
Niestety duże problemy kadrowe spra-
wiły, iż w drugiej rundzie zespołowi szło
zdecydowanie gorzej. Ostatecznie uda-
ło się zająć 10-te miejsce wśród drużyn
podkarpackich.

Nie tylko m³odzie¿
Na zakończenie siatkarskiego sezo-

nu Stowarzyszenie zorganizowało jesz-
cze I Mistrzostwa Gminy Boguchwała
w Piłce Siatkowej Oldbojów. W Turnieju
udział wzięło sześć ekip, które składały
się z panów urodzonych w 1977 roku
i starszych. Zwycięzcą został zespół ze
Zgłobnia, który po zaciętym finale po-
konał Wolę Zgłobieńską 2:1. Obaj finali-
ści wygrali swoje grupy, pokonując po
dwóch rywali. Zgłobień wygrał z No-
sówką i Niechobrzem po 2:0. Drużyna
z Woli Zgłobieńskiej odprawiła z kwit-
kiem Racławówkę i Boguchwałę. Mecz
z tym drugim zespołem był zdecydowa-
nie najlepszy w całych zawodach.

Był to bogaty dla Stowarzyszenia
sezon siatkarski. Wiele dobrych spotkań,
dużo emocji i sukces jakim jest mistrzo-
stwo IV ligi a także udział w ogólnopol-
skich zmaganiach o awans do II ligi.
Sprawdzian sportowy i organizacyjny
został zdany i Racławówka jest coraz
bardziej rozpoznawalna na siatkarskiej
mapie Podkarpacia.

Maciej Dziedzic

Sport

Siatkarskie podsumowanie
W tegorocznych rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki
Wojewódzki Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej uczestniczy³y trzy dru¿yny
Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Lubcza. Podobnie jak
w poprzednich sezonach na III-ligowych parkietach rywalizowa³y siat-
karki z Rac³awówki, a w zmaganiach m³odzie¿owych rywalizowa³y
juniorki. W odró¿nieniu od lat poprzednich Stowarzyszenie zg³osi³o
do rywalizacji tak¿e mêsk¹ dru¿ynê, która walczy³a w IV lidze.
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W I lidze rywalizowało 10 ekip. Roz-
rywki zostały absolutnie zdominowane
przez jeden zespół: Drinkteam Rzeszów.
Ten młody team wygrał wszystkie 9 spo-
tkań, podczas których oddał rywalom
jedynie dwa sety! Najtrudniejszą prze-
prawę sprawił im późniejszy wicemistrz
ligi – Geberit Rzeszów, a starcie obu tych
ekip, rozegrane w ramach pierwszej ko-
lejki, było bardzo ciekawe. Szybko od
peletonu pozostałych drużyn odskoczyły
też walczące o 2 miejsce ekipy Union
Jacka i właśnie Geberitu. Było niemal
pewne, iż nie uda się im dogonić obroń-
cy tytułu, ale też mogli być spokojnie
o miejsce na podium. W bezpośrednim
spotkaniu lepszy okazał się Geberit i to
on zakończył rozgrywki na drugim miej-
scu, a doświadczony team Union Jacka
musiał zadowolić się brązowym meda-
lem. Kolejną rywalizującą ze sobą gru-
pę stworzyły cztery zespoły: Royale, Izol-
Mont, Kopernicus Czudec i Woz Bud Bo-
guchwała. Ten korespondencyjny poje-
dynek był bardziej zacięty, wszystkie te
ekipy dzieliły się punktami. Ostatecznie
najwięcej ugrali ci pierwsi. Pozostałe trzy
zespoły (Gołąbeczki Rzeszów, Strumyk
Wola Zgłobieńska i Pebis Rzeszów) ry-
walizowały o utrzymanie. Wszystkie bo-
rykały się z olbrzymimi problemami ka-
drowymi i ich pozycja w lidze nie mogła
dziwić. Pebis miał w swoich szeregach
czołowego siatkarza ligi – Marka Żyłkę
i w dużej mierze dzięki jego dobrej grze
zajął ósme miejsce, gwarantujące utrzy-
manie. Ostatnie miejsce w tabeli długo
okupował Strumyk, ale w bezpośrednim
meczu pokonał Gołąbeczki i je wyprze-
dził. Rzeszowski zespół pożegnał się
z ligą, a Strumyk miał grać w barażach
z wicemistrzem II ligi.

W II lidze rywalizowało 14 zespołów
podzielonych na dwie grupy. W grupie
A dominował spadkowicz z I ligi z mi-
nionego sezonu – amatorska ekipa Lub-
czy Racławówka. Długo kroku dotrzymy-
wał im zespół Lidera Rzeszów. Lubcza
wygrała w I kolejce bezpośredni mecz
tych drużyn i grając spokojnie dowiozła
tą przewagę do końca rudny. Dzięki za-

jęciu pierwszego miejsca ekipa z Racła-
wówki awansowała do finału II ligi. W nim
zmierzyła się z Galaktycznymi. To oni wy-
grali grupę B. Odnieśli zwycięstwa we
wszystkich 6 meczach, a w decydującym
starciu pokonali zespół z Niechobrza.
Sam finał był chyba najlepszym meczem
tego sezonu. Kibice obejrzeli kapitalne,
zacięte, porywające zawody. Sytu-
acja zmieniała się jak w kalejdoskopie.

W IV secie Galaktyczni mieli już kilka pi-
łek meczowych w górze, ale ostatecz-
nie Lubcza doprowadziła do tie breaka.
Tam to ona była bliższa zwycięstwa, ale
kapitalny finisz dał wygraną 18:16 Ga-
laktycznym. Rzeszowski zespół próbo-
wał awansować dwa razy, udało się do-
piero za trzecim.

Ukoronowaniem ligi był jej finał.
W maju na hali w Kielanówce spotkały
się zespoły walczące o prawo gry
w pierwszej lidze. Lubcza po zaciętych
zawodach pokonała 3:2 Strumyka. Dwa
miesiące później, ale drużyna z Racła-
wówki mogła się cieszyć. Strumyka (dwu-

Sport

VII Edycja BALS-u
Ju¿ po raz siódmy kilkuset siatkarzy-amatorów rywalizowa³o w ramach Boguchwal-

skiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. W tegorocznej edycji udzia³ wziê³o 24 ekipy, co

daje ponad dwustu zawodników! Nie brakowa³o dru¿yn amatorskich, które spotyka-

³y siê raz w tygodniu, aby trochê siê poruszaæ, jednak coraz wiêcej uczestników

BALS podchodzi do siatkówki ju¿ bardziej profesjonalnie. Niektóre ekipy maj¹ w³a-

snych trenerów i prowadz¹ treningi.

krotnego mistrza ligi) zabraknie w I lidze
po raz pierwszy w historii rozgrywek.
W finale, który stanowił ostatni akord se-
zonu Reprezentacja Ligi, złożona z wy-
różniających się w trakcie sezonu za-
wodników wszystkich drużyn, podejmo-
wała mistrzów IV ligi podkarpackiej SST
Lubczę Racławówka. Przewaga zgrane-
go i ogranego zespołu Grzegorza Ma-
słowskiego była wyraźna, ale tu liczyła

się przede wszystkim dobra zabawa.
W ramach tej zabawy przyznano nagro-
dę dla MVP meczu finałowego, która przy-
padła libero Piotrowi Rytarowskiemu.

Rozgrywki BALS ciągle cieszą się
dużą popularnością ze strony kibiców
i przede wszystkim zawodników. Druży-
ny podchodzą do rywalizacji ambitnie
i traktują rozgrywki bardzo poważnie. Wy-
daje się, że większość drużyn zgłosi chęć
udziału w kolejnej, ósmej już edycji roz-
grywek. Z pewnością znajdą się też nowe,
chętne zespoły. Początek za pewne na
przełomie października i listopada.

Maciej Dziedzic
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Og³oszenia



Nagrody Laureatom Gminnego Konkursu
Wiedzy o Ekwadorze wręczał ambasador
Ekwadoru Fabian Valdivieso Eguiguren Zaproszeni goście podczas uroczystej sesji

Kiermasz książki zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”

DNI BOGUCHWAŁY
’2012
DNI BOGUCHWAŁY
’2012

Zakopiański zespół Krywań
Podczas Dni Boguchwa y 2012 dzieci i m odzie
uczestniczyli w grach i zabawach

ł ł ż



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Podkarpackiego

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie

„Małych projektów”,

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Termin składania wniosków: od 28 maja 2012 r. do 26 czerwca 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej
Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Inno-
wacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu
określonym w niniejszym ogłoszeniu.

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty”
określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego
ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji,
udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„małe projekty” w 2012 r. wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR
oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„małe projekty”.

3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według
lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
17.00 oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371.

2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 36-072 Świlcza
168 (pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 7.30-15.30 tel. 17 867 01 19.

3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i In-
nowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30-15.30 tel. 17 850 39 26.


